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Anotācija 

Projekts “Smago metālu, nitrātu un NOP saturs sūnās monitorings” veikts Eiropas 
valstu smago metālu satura sūnās monitoringa ietvaros. Latvijā priežu mežaudzēs 
2015. gadā ierīkots 101 parauglaukums. Katrā parauglaukumā trīs bioloăiskos 
atkārtojumos ievākti Pleurozium schreberi sūnas paraugi. Pēc paraugu ievākšanas 
veikta to šėirošana, žāvēšana un paraugu bāzes izveidošana. Projekta ietvaros Latvijas 
Universitātes Ăeogrāfijas un Zemes zinātnes fakultātes laboratorijā Pleurozium 
schreberi sūnu paraugos noteiktas 8 ėīmisko elementu (Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Ni, V, 
Zn), un N un NOP koncentrācijas. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, sastādītas 
ėīmisko elementu teritoriālās piesārĦojuma izplatības kartes Latvijā. Pārskatā 
analizētas ėīmisko elementu teritoriālās izplatības likumsakarības un koncentrācijas 
izmaiĦas pēdējos piecpadsmit gados Latvijā. Monitoringa veikšanas laikā metodika 
saskaĦota ar starptautiskā projekta dalībvalstu (Zviedrijas, Somijas, Norvēăijas, 
Lietuvas, Igaunijas u.c.) pārstāvjiem. Paraugu analīzes rezultāti nosūtīti ANO 
starptautiskās sadarbības programmas “Gaisa piesārĦojuma ietekme uz dabisko 
veăetāciju un graudaugiem” (ICP Vegetation) centram Bangorā (Bangor, UK) Eiropas 
sūnu monitoringa pārskata sagatavošanai. 

 

Annotation 

The project “Monitoring of heavy metal, nitrate and POP content in mosses” has been 
carried out within the framework of heavy - metal deposition in mosses monitoring in 
the European countries. There are 101 sample plots established in Latvian pine forests 
in 2015. Pleurozium schreberi moss samples were collected in every plot three times. 
The samples were sorted, drayed as well as sample base was formed. The 
concentrations of 8 elements (Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Ni, V, Zn), and concentrations of N 
and POP in Pleurozium schreberi were analysed at University of Latvia Faculty of 
Geography and Earth Sciences. On the basis of findings the spatial distribution maps 
of pollution of chemical elements in Latvia have been produced. The report analyses 
regularities of spatial distribution and concentrations of chemical elements in Latvia 
during the last fifteen years. The methodology has been coordinated with other 
participant countries (Sweden, Finland, Norway, Lithuania, Estonia etc.) of the 
international project. The dates were send to the UN/ECE ICP Vegetation 
Coordination Centre, Bangor, UK. 
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Ievads 
Smago metālu satura sūnās monitorings Eiropas valstīs tiek veikts saskaĦā ar 

1979. gada Ženēvas konvenciju “Par gaisa piesārĦojuma pārnesi lielos attālumos”, 
ANO starptautiskās sadarbības programmu “Gaisa piesārĦojuma ietekme uz dabisko 
veăetāciju un graudaugiem” (ICP Vegetation), kā arī ar Orhūsas protokolu. 

Smago metālu satura sūnās monitoringa mērėis ir veikt vides stāvokĜa 
izmaiĦu kontroli un noskaidrot atmosfēras piesārĦojuma izmaiĦu tendences telpā un 
laikā Latvijā reăionālā mērogā, izmantojot bioindikācijas metodi.  

Monitoringam ir izvirzīti šādi uzdevumi: 
1. Konstatēt un novērtēt atmosfēras piesārĦojuma pārrobežu pārnesi; 
2. Kvalitatīvi un kvantitatīvi raksturot smago metālu izsēšanos no 

atmosfēras reăionālā griezumā; 
3. Noteikt nozīmīgāko atmosfēras piesārĦojuma avotu atrašanās vietas un 

to ietekmes areālus; 
4. Raksturot atmosfēras piesārĦojuma izsēšanās izmaiĦas laika gaitā. 

Latvija Eiropas valstu monitoringa programmā “Smago metālu saturs sūnās” 
piedalās kopš 1990.gada, un Latvija līdz šim ir piedalījusies monitoringa četrās kārtās 
(1990., 1995., 2000. un 2005. gadā).  

Projekts “Smago metālu, nitrātu un NOP saturs sūnās monitorings” Latvijā 
tika uzsākts 2015. gadā, kad priežu mežaudzēs kopumā 101 parauglaukumā trīs 
bioloăiskos atkārtojumos tika ievākti Pleurozium schreberi sūnas paraugi. Pēc 
paraugu ievākšanas veikta sūnu paraugu šėirošana, žāvēšana un paraugu datu bāzes 
izveidošana. 2015. gadā monitoringa projektam “Smago metālu, nitrātu un NOP 
saturs sūnās monitorings” tika izvirzīti šādi uzdevumi:  

1. veikt sūnas Pleurozium schreberi paraugu, kas ievākti no 101 
parauglaukumiem visā Latvijā, ėīmiskās analīzes, nosakot Cd, Cr, Cu, 
Fe, Pb, Ni, V un Zn koncentrācijas, kā arī NOP un N koncentrācijas; 

2. nodot iegūtos datus starptautiskā projekta ”Smago metālu nosēdumu 
monitorings Eiropā ar briofītu palīdzību” koordinatoriem Dubnā 
(Krievija) un piedalīties, pārstāvot Latvijas intereses, smago metālu 
izsēšanās Eiropā pārskata sagatavošanā;  

3. kvalitatīvi un kvantitatīvi raksturot smago metālu, slāpekĜa un NOP 
izsēšanos no atmosfēras reăionālā mērogā; 

4. noteikt nozīmīgāko atmosfēras piesārĦojuma avotu atrašanās vietas un 
precizēt to ietekmes areālus, izveidojot piesārĦojuma izplatības kartes. 

5. raksturot atmosfēras piesārĦojuma izsēšanās izmaiĦas laika gaitā; 
6. sagatavot pārskatu par smago metālu izsēšanos Latvijā un nodot to 

Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centram. 
 
Projekta ietvaros Latvijas Universitātes Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu augsnes 

laboratorijā Pleurozium schreberi  sūnas paraugos noteikts 10 ėīmisko elementu (Cd, 
Cr, Cu, Fe, Pb, Ni, V, Zn) koncentrācijas. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, 
sastādītas ėīmisko elementu teritoriālas piesārĦojuma izplatības kartes Latvijā. 

Iegūtie rezultāti apkopoti datu bāzē, kas glabājas Latvijas Universitātes 
Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu fakultātē, Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas 
centrā, kā arī nosūtīta ANO starptautiskās sadarbības programmas “Gaisa 
piesārĦojuma ietekme uz dabisko veăetāciju un graudaugiem” (ICP Vegetation) 
centram Bangorā (Bangor, UK) un projekta koordinatoriem Dubnā (Krievija) Eiropas 
sūnu monitoringa pārskata sagatavošanai. 
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1.Monitoringa teorētiskais pamatojums 
 
Sūnām ir būtiska loma ekosistēmas funkcionēšanā (Binkley, Graham, 1981; 

During, 1990), kā arī barības vielu apritē (Weber, Van Cleve, 1984; Brown, Bates, 
1990; Rydgren et al., 1998). Meža zemsedzes sūnas kontrolē ekosistēmā esošo vielu 
plūsmu, uzĦemot elementus no vainagu noteces, absorbē un recirkulē sevī vairākus 
gadus. Pēc tam barības vielas lēni tiek atbrīvotas caur sūnu sadalīšanās procesiem 
(Eckstein, 2000). Zemsegas sūnām ir būtiska loma slāpekĜa apritē. Slāpeklis ātri var 
tikt uzĦemts sūnas slāĦa zaĜajā un brūnajā daĜā, kur tas tiek arī aizturēts. Vēlāk N lēni 
atbrīvojas no sūnām un pēc tam nokĜūst zem sūnām esošajā augsnes organiskajā 
horizontā, no kura savukārt - augsnes šėīdumā (Weber, Van Cleve, 1984). Tādejādi 
arī pēc sadalīšanās sūnai ir būtiska nozīme N apritē tieši skuju koku mežos. Tomēr ir 
uzskats, ka slāpeklis būtiski neietekmē sūnas augšanu (Bates, 1987), tomēr autors 
uzsver, ka pie N uzĦemšanas sūnā būtiska loma ir nokrišĦiem. 

Sūnas ir daudz efektīvāki ėīmisko elementu nosēdumu akumulētāji nekā, 
piemēram, vaskulāro augu lapas, zari un mizas (Brown, Bates, 1990). Sūnas, 
salīdzinot ar citiem augiem, ir ar samērā vienkāršu jonu uzĦemšanas mehānismu. Tas 
ir tādēĜ, ka sūnu gametofīti ir ar zemu audu diferenciācijas līmeni, kā arī limitēta ir 
kutikulas attīstība (Gjengedal, Steinnes, 1990). Sūnas var uzĦemt elementu jonus no 
šėīdumiem, piemēram, no nokrišĦiem, un elementu jonu uzĦemšanas mehānisms 
sūnās ir selektīvi aktīvs process (Rühling, Tyler, 1970).  

Kopumā sūnas ėīmiskos elementus var uzĦemt vairākos veidos (Tamm, 1953; 
Weetman, 1968; Rühling, Tyler, 1970; Bengtson et al., 1982; Bates, 1987; 1989; 
1990; 1992; Ross, 1990; Brūmelis, Nikodemus, 1995): 
1. ar atmosfēras nosēdumiem divos veidos – mitrā nokrišĦu veidā, tai skaitā migla 

un emisijas nosēdumi no jūras vides, un sausā veidā ar putekĜiem (vēja pūstās 
minerālās daĜiĦas) un gāzes; 

2. izskalojoties no koku vainaga (saistīts ar nokrišĦiem), kur šie elementi ir 
uzkrājušies; 

3. nobirstot koku lapām, skujām, tām sadaloties, barības vielas nonāk sūnu stāvā; 
4. sadaloties augstāko augu veăetācijai (lakstaugiem); 
5. no substrāta; 
6. no sniega kušanas ūdeĦiem; 
7. no miglas un no rasas. 
 

Sūnas efektīvāk ėīmiskos elementus var uzĦemt, pirmkārt, ja tie ir izšėīdušā 
veidā un, otrkārt, ja sūnām ir liela absorbējošā virsma.  

Ėīmisko elementu koncentrācijas sūnās atšėiras starp dažādiem meža 
augšanas apstākĜu tipiem (Brown, Buck, 1979; Brūmelis, 1992; Brūmelis, 
Nikodemus, 1995), kā arī viena biotopa dažādās vietās, tas ir, sūnas atrašanās vietas 
attiecībā pret koku vainagu. Tieši zem vainagiem un pie koku stumbriem ėīmisko 
elementu koncentrācija sūnās būs daudz lielākas nekā atklātās vietās starp kokiem, 
kur noskalojumi no koku vainaga un stumbra uz sūnām nenokĜūst (Carleton, 
Kavanagh, 1990).  

Sūnas ėīmisko elementu uzĦemšanā var būt neatkarīgas no sava substrāta, uz 
kuras tās aug (Weetman, 1968). Barības vielu uzĦemšana spalvu sūnās no substrāta ir 
samērā limitēta, tomēr novēro nelielu kapilāro elementu kustību starp sūnām un 
substrātu, pie kura tās ir piestiprinātas ar rizoīdiem (Weber, Van Cleve, 1984).  
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Augstāk minēto atzīmē arī citi autori (Rühling, Tyler 1973; Gjengedal, 
Steinne, 1990), kuri raksta, ka sūnas kontakts ar zem tās esošo augsnes slāni ir visai 
niecīgs un to spēja uzĦemt smago metālu piesārĦojumu no substrāta ir nenozīmīga. 
Iespējams, ka augsnes ėīmiskais sastāvs spalvu sūnas var ietekmēt netieši, kas notiek 
caur lapu noskalojumiem vai putekĜiem (Bates, 1993). 
 Atmosfēras vides piesārĦojuma kontrole pamatojās uz reăionālā un globālā 
monitoringa principiem, kad tiek izmantoti stacionārie un pārvietojamie piesārĦojuma 
novērošanas punkti, tomēr tie ne vienmēr dod mums vispusīgu informāciju par 
piesārĦojuma izplatības tendencēm un areāla lielumu. Tāpēc arvien lielāku nozīmi 
vides piesārĦojuma novērtēšanā ieĦem bioăeoėīmiskās metodes. 

Sūnas ir tās, kuras jau daudzus gadus dažādās pasaules valstīs (Rühling, Tyler, 
1970; Rühling, Tyler, 1973; Rinne, Mäkinen, 1988; Rühling et al., 1992; 1996; Liiv et 
al., 1994), ieskaitot Latviju (Brūmelis 1992; Brūmelis, Nikodemus, 1995; Brūmelis et 
al., 1997; Nikodemus, Brūmelis, 1998; Nikodemus et al., 2004; Tabors et al., 2004) 
Ĝoti plaši tiek izmantotas kā atmosfēras vides piesārĦojuma nosēdumu bioindikātori.  

Smago metālu nosēdumu sūnu monitoringus izmanto, lai detalizēti noteiktu 
lokālos piesārĦojuma avotus (Brūmelis, Nikodemus, 1993; Brūmelis et al., 1999), 
apskatītu reăionālās atšėirības atmosfēras nosēdumos (Rühling, Tyler, 1973; Harmens 
et al., 2012) un novērtētu pārrobežu piesārĦojuma pārneses apjomus un identificētu to 
izplatības areālus (Rühling et al., 1992; 1996), kā arī, lai novērtētu izmaiĦas ilgstošā 
laika periodā, nosakot ilgtermiĦa akumulāciju (Nikodemus, Brūmelis, 1998). Latvijā 
piesārĦojuma kartēšana līdz šim ir veikta sākot ar 1990.gadu, kā arī atkārtoti to 
realizēja 1995.gadā, 2000.gadā un 2005.gadā. 

Lai noteiktu nokrišĦos esošo elementu teritoriālo sadalījumu, izmanto gan  jau 
iepriekš minētās sūnas, gan arī augsnes nedzīvās zemsegas horizontu (Thöni et al. 
1996; Nikodemus, Brūmelis, 1998).  

Un tomēr, kāpēc sūnas ir tie bioindikatori, kurus izmanto monitoringa 
pētījumiem, lai novērtētu vides piesārĦojuma līmeni? 

1. Sūnu paraugu ievākšanas process nav sarežăīts un ir samērā lēts (Brūmelis, 
1992), un vēl bez tam sūnu bioindikatīvā metode ir samērā jutīga, lai noteiktu vides 
piesārĦojuma līmeni (Rühling, Tyler, 1973).  

2. Novērotas būtiskas ėīmisko elementu sezonālo variāciju atšėīrības 
nokrišĦos, bet to nekonstatē sūnās (piemēram, Zn), kas norāda, ka sūnas dod drošu 
vidējo rezultātu ilgākā laika periodā un neseko nosēdumu izmaiĦām (Thöni et al., 
1996). 

3. Atšėirībā no O horizonta (augsnes nedzīvā zemsega), kurš uzrāda ilgstošu 
piesārĦojuma akumulāciju (Nikodemus, Brūmelis, 1998), sūnās iegūtie ėīmisko 
elementu koncentrāciju dati reprezentēs pēdējo trīs līdz piecu gadu situāciju pētāmajā 
apkārtnē (Brūmelis, 1992). 

4. Sūnu metode ir piemērota arī tādēĜ, ka, pirmkārt, sūnas galvenokārt barības 
vielas var uzĦemt no nokrišĦiem, otrkārt, metāli sūnās tiek absorbēti un uzkrāti, un 
visbeidzot, treškārt, citu, piemēram, substrāta, ėīmisko elementu apgādes avotu 
ietekme ir visai minimāla (Tamm, 1953; Brūmelis, 1992; Brūmelis, Nikodemus, 
1995; Rinne, Mäkinen, 1988; Rühling, Tyler, 1973; Schaug et al., 1990). Tomēr citi 
autori (Pakarinen, Rinne, 1979) raksta, ka ėīmisko elementu koncentrāciju var 
ietekmēt arī klimats, augu nobiru daudzums un sastāvs, sajaukums ar atmirušām sūnas 
daĜām un iespējamais minerālo augsnes daĜiĦu piejaukums. 

5. Metālu piesārĦojuma kartēšanai vispiemērotākās ir divas zemsedzes spalvu 
sūnas - Hylocomium splendens un Pleurozium schreberi (Rinne, Mäkinen, 1988), jo 
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tās ir vienas no visizplatītākajām sugām boreālajā biomā, kā arī metālu koncentrāciju 
līmenis būtiski neatšėirās starp abām iepriekš minētajām zemsedzes spalvu sūnām. 
 
Kādas var būt monitoringa pētījumu problēmas? 

1. Tālu pārrobežu piesārĦojuma izplatošiem elementiem (V, Cu, Zn, Cd, Pb 
u.c.) ir būtiska korelācija starp sūnās esošo ėīmisko sastāvu un nokrišĦu ėīmisko 
sastāvu, ko sūnas absorbē: 40 - 55 % V, 50 % Cu, 35 % Zn, 50 - 65 % Cd, bet Pb 
absorbē līdz pat 100 % (Berg et al., 1995). Toties nepastāv korelācijas starp Mn, Cr 
un Ni mitriem nosēdumiem un metālu koncentrācijām sūnās (Ross, 1990). 
Acīmredzot ir vēl kāds faktors bez nokrišĦiem, kas ietekmē šo ėīmisko elementu 
koncentrāciju līmeni sūnās.  
 2. Svarīgi ir novērtēt nokrišĦu daudzumu konkrētajā pētāmajā teritorijā, tas ir, 
jo vairāk būs nokrišĦu, jo lielākas var būt arī ėīmisko elementu koncentrācijas sūnās 
(Berg et al., 1995). Vēl bez tam kā iespējamais papildus metālu avots sūnās var būt 
sniega segas ilgums (Rühling, Tyler, 1973). 

3. Atsevišėi jāapskata piekrastes daĜa un kontinentālā daĜa, kur ir mazāka jūras 
sāĜu ietekme un konkurence ar citiem elementiem (Berg et al., 1995), jo, piemēram, 
Cu un Zn koncentrāciju samazina jūras sāĜu jonu (Na+, Mg2+ un Cl-) klātbūtne 
(Gjengedal, Steinnes, 1990). 
 4. Dažu ėīmisko elementu (Cu, Pb, Fe, Mn, Cr, Ni u.c.) koncentrācijas sūnās 
būtiski atšėiras starp dažādiem mežu augšanas apstākĜu tipiem. Lielākās ėīmisko 
elementu koncentrācijas ir konstatētas tām sūnām, kuras augušas Oxalidosa tipā 
(vēris), kur dominē egle Picea abies, savukārt zemākās - ar barības vielām 
nabadzīgajā Cladinosa – Callunosa (sils) meža augšanas apstākĜu tipā (Brūmelis, 
1992; Brūmelis, Nikodemus, 1995). Tas tāpēc, ka silā, un arī mētrājā, ir raksturīgs 
neliels pirmā koku stāva vainaga blīvums un rets ir arī pamežs. TādēĜ visus 
parauglaukumus bioindikatīviem pētījumiem būtu jāizvēlas pēc iespējas vienādos 
meža augšanas apstākĜu tipos (Brūmelis, 1992). 

5. Augsne ir telpiski heterogēna un to var ietekmēt klimats, ăeoloăiskie un 
bioloăiskie procesi. Augsnei var būt nozīme laika vienībā, jo mainās metāla jonu 
daudzums, kas ir izšėīdis minerālā augsnē un ir pieejams augstākiem augiem, no 
kuriem savukārt elementi ar izskalojumiem nonāk sūnās. Piemēram, Fe ir viens no 
tiem ėīmiskiem elementiem, kurš vispirms ar sausiem nosēdumiem nonāk uz koku 
vainaga un tikai tad tas tiek noskalots nokrišĦu laikā. TādēĜ būtiski ir veikt sūnu 
paraugošanu starp koku vainagiem (Rühling, Tyler, 1973; Ross, 1990).  
 6. Elementu uzĦemšana sūnās parasti tiek attiecināta uz kopīgo metālu 
daudzumu (Gjengedal, Steines, 1990), tomēr ir viedoklis (Brown, Brūmelis, 1996), ka 
varētu iegūt papildus informāciju, ja noteiktu ėīmisko elementu koncentrācijas 
atsevišėās sūnu šūnu frakcijās (iekššūnas, starpšūnas telpas un ārpus šūnas apmaiĦas 
vietas), kā arī putekĜu frakcijas daĜiĦās. TādēĜ, lai noteiktu vides piesārĦojumu, tiek 
ieteikts izmantot seriālo ekstraăēšanas metodi (Brown, Wells, 1988). Kā viens no 
tādiem pētījumiem bija eksperiments, kurā Hylocomium splendens tika ievāktas pie 
metalurăijas rūpnīcas Liepājas pilsētā un tās tuvākajā apkārtnē, un tajā apskatīja Zn 
koncentrācijas dažādās H. splendens segmentu šūnu frakcijās (Brūmelis et al., 1999). 
Tomēr šī metode ir laika ietilpīga, finansiāli dārga un tādēĜ monitoringā, kas aptver 
visu Latvijas teritoriju, tā nav realizējama. 

7. Elementu koncentrācija ir atkarīga no sūnas sausā svara (augšanas temps) 
un no zarošanās veida, tādēĜ acīmredzot būtu jāĦem vērā reăionālās atšėirības, kas var 
ietekmēt sūnu slāĦa produktivitāti (Rühling, Tyler, 1973). 



 9

 8. Atšėirības rezultātos var dot analizēšanas darbs dažādu valstu laboratorijās 
(Steinnes et al., 1997), kā arī tas, ka visās valstīs nebūs vienādi mežu augšanas 
apstākĜu tipi, jo būs atšėirīgi biomi (Brūmelis, 1992), un tas, domājams, varētu dot 
vislielākās atšėirības starpvalstu pētījumos. 

 

2. Materiāls un metode 

2.1. Sūnu paraugu ievākšana 

2015. gadā pētījumi visās Eiropas valstīs, kuras piedalās vides monitoringa 
projektā “Smago metālu nosēdumu monitorings Eiropā ar briofītu palīdzību” notiek 
pēc vienotas metodikas, kura saskaĦota izmantojot e-pastu un projekta dalībnieku 
tikšanās reizē Lisabonā (Portugāle) no 14.-19.jūnijam konferencē “7th International 
Workshop on Biomonitoring of Atmospheric Pollution (BIOMAP 7)”, kurā piedalījās 
arī esošā projekta vadītājs Dr.biol., doc. Guntis Tabors. 

Projekta ietvaros 2015. gada augusta beigās, septembrī un oktobrī priežu 
mežaudzēs visā Latvijas teritorijā ierīkots 101 parauglaukums sūnu paraugu 
ievākšanai. Parauglaukumu vietu noteica, Ħemot vērā 2005. gada monitoringa 
parauglaukumu izvietojumu un to kritisku izvērtējumu atkarībā no to savstarpējā 
novietojuma un parauglaukumu kvalitātes atbilstības monitoringa prasībām, kā arī 
meža monitoringa parauglaukumu izvietojumu. 

Parauglaukumi (2.1. att.) izvietoti vienmērīgi visā Latvijas teritorijā, izĦemot 
Zemgales līdzenumu, Jersikas līdzenumu, Apriėu līdzenumu un Saldus pauguraini, 
kur nav sastopamas priežu mežaudzes. Atsevišėu parauglaukumu izvietojumu vietas 
mainītas dēĜ mežsaimnieciskās darbības.  

 
2.1.attēls. Parauglaukumu izvietojums. 

 
Samazinot edafisko faktoru nozīmi iegūto rezultātu interpretācijā, laukumi 

izvietoti tikai priežu mežaudzēs līdzīgos mežu augšanas apstākĜu tipos (sils, mētrājs, 
lāns, damaksnis, slapjais mētrājs, slapjais damaksnis, šaurlapu ārenis, šaurlapu 
kūdrenis, mētru ārenis un mētru kūdrenis) (1.pielikums). Lai nebūtu tieša 
piesārĦojuma avota ietekme, parauglaukumi ierīkoti ne tuvāk kā 300 m no 
automaăistrāles un 1 km no punktveida stacionāra piesārĦojuma avota. Katrā meža 
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parauglaukumā (50 m x 50 m) ievāca Pleurozium schreberi sūnas paraugus. Katrā 
parauglaukumā, lai ėīmisko elementu akumulāciju sūnā neietekmētu smago metālu 
izskalošanās no koka vainaga, paraugus ievāca starpvainagu telpā trijos bioloăiskajos 
atkārtojumos. Tie tika ievietoti polietilēna maisiĦos. Aprakstot parauglaukumus, 
noteica meža augšanas apstākĜu tipu, augsnes tipu, humusa tipu, kā arī sūnu sugu 
sastopamību, koku augstumu un blīvumu.  

Katram parauglaukumam dots numurs (2.1.att.) un noteiktas atrašanās vietas 
ăeogrāfiskās koordinātes (1. pielikums). 

Sūnu paraugi pēc ievākšanas izžāvēti 40°C temperatūrā un attīrīti no skujām, 
lapām un citiem piemaisījumiem. Tālākai analīzei tika atdalīta sūnas zaĜā daĜa, kas 
raksturo pēdējo trīs gadu pieaugumu. Pēc sūnu paraugu atdalīšanas tie tika ievietoti 
paraugu bāzē. Paraugu bāze tiek glabāta Latvijas Universitātes Ăeogrāfijas un Zemes 
zinātĦu fakultātē.  

Par paraugiem ir izveidota datu bāze (Excel), kas satur precīzu informāciju par 
katru parauglaukumu (Nr, ăeogrāfiskās koordinātes, augsnes apakštipu, meža tipu, 
kokaudzes formulu, humusa tipu un augsnes tipu) (1.pielikums).  
  
 

2.2. Paraugu ėīmiskā analizēšana 

Paraugu ėīmiskās analīzes veiktas Latvijas Universitātes DabaszinātĦu 
akadēmiskā centra Ăeogrāfijas un Zemes zinātĦu fakultātes augsnes laboratorijā. 
Sakarā ar ierobežotiem finanšu līdzekĜiem analīzes katrā parauglaukumā veiktas divos 
atkārtojumos. Lai nodrošinātu iegūto datu kvalitāti, tad atsevišėiem parauglaukumiem 
veiktas papildus paralēlās ėīmiskās analīzes.  
 
Smago metālu analizēšana 

Vārglāzē iesver ~0.2 g nesamaltu sūnu paraugu, virsū uzlej 5 ml koncentrētas 
slāpekĜskābes un 2 ml koncentrēta H2O2, vārglāzei uzvelk parafilm plēvi un atstāj pa 
nakti. Otrā dienā virsū uzlej vēl 10 ml konc. HNO3 un paraugu karsē karsēšanas blokā 
pie 160oC. Ietvaicē līdz 5 ml kopējā šėīduma tilpuma. Paraugus filtrē caur papīra 
filtru un atšėaida līdz 10 ml ar dejonizētu ūdeni. Iegūtos paraugus līdz analīzēm ar 
AAS uzglabā ledusskapī.  

Nosakot smago metālu koncentrācijas sūnās, tika pielietota atomu absorbcijas 
spektrofotometrijas metode. Darbā izmantoti šāds atomu absorbcijas 
spektrofotometrs: Perkin Elmer AAS AAnalyst 800. 

Elementu koncentrāciju noteikta ar kalibrēšanas grafika palīdzību, kas parāda 
sakarību starp vielas koncentrāciju un atomu absorbcijas spēju. Atomu absorbcijas 
spektrofotometrijas pieĜaujamā kĜūda ir aptuveni 10%. 

Veicot sūnu paraugu ėīmisko analīzi ar AAS, tika noteikti šādi elementi: 
kadmijs, varš, hroms, dzelzs, cinks, svins, niėelis un vanādijs.  

  

SlāpekĜa analizēšana 
Sūnu paraugi tika izžāvēti +40oC temperatūrā, sasmalcināti dzirnaviĦās un 

izsijāti caur 0,25 mm sietu. SlāpekĜa analizēšanu veica izmantojot elementu 
analizatoru EA-1108 Carlo Erba. Katram paraugam analīze veikta trīs reizes, vidējo 
vērtību pieĦemta par patieso. Noteiktās vērtības normalizētas attiecībā pret pelnu 
saturu. Paraugu (50 mg) pelnu saturs tika noteikts pēc 8 stundu karsēšanas 750°C 
temperatūrā. Katram paraugam tiek veikti 3 paralēli mērījumi. 
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Poliaromātisko ogĜūdeĦražu sastāva analizēšana 
 
Paraugu ekstrakcija 

Sūnu paraugi tika izžāvēti +40oC temperatūrā un sasmalcināti dzirnaviĦās. 
Paraugi tika ekstrahēti izmantojot 5 pozīciju Soksleta iekārtu ar paralēlu ekstrakciju 
(Behr ET2, Labor-Technik, Vācija). Celulozes kapsulās (Sartorius Stedim, biotech) uz 
analītiskajiem svariem (Dietikch, Šveice, e=0,001 g) tiek iesvērti 3,3 g sūnu parauga, 
0,5 g Na2SO4 (Sigma Aldrich, analītiski tīrs) un kapsula tiek noslēgta ar stikla vati. 
Paraugi tiek ievietoti Soksleta iekārtā un ekstrahēti ar 100 ml heksāna (Sigma Aldrich, 
ACS reaăents) 85oC 8h. Pēc ekstrakcijas ekstrakti ievietoti 100 ml vārglāzēs un atstāti 
istabas temperatūrā iztvaikot. Pēc iztvaikošanas paraugi izšėīdināti 4 ml heksāna. 
Paralēli tiek veikta kontroles paraugu apstrāde 3 atkārtojumos.  
 
Paraugu attīr īšana 

Paraugu attīrīšana veikta izmantojot modificētas cietfāzes ekstrakcijas 
kārtridžas (Discovery DSC-NH2, Supelco, USA). Optimālai vielu atdalīšanai 
kārtridžas tika modificētas izmantojot 0,05 g aktivizēta Florisil (Sigam Aldrich, 100-
2000 mesh) un 0,05 g Na2SO4. Pēc modifikācijas cietfāzes ekstrakcijas kārtridžas tika 
ievietotas cietfāzes ekstrakcijas iekārtā un kondicionētas ar 6 ml dihlormetāna (Sigma 
Aldrich, ACS reagent), sekojoši ar 3 ml heksāna. Pēc kondicionēšanas uz cietfāzes 
ekstrakcijas kārtridžas tika uznesti 2 ml koncentrātā ekstrakta. Pēc tam kārtridža tiek 
skalota ar 0,5 ml heksāna un eluēta poliaromatisko ogĜūdeĦražu frakcija izmantojot 3 
ml heksāna: dihlormetāna (65:35) maisījumu. Nepieciešamā frakcija tiek savākta un 
ietvaicēta līdz 0,5 ml un pārnesta uz hromatogrāfijas pudelītēm (Waters, Šveice). 
 
Paraugu analīze 

Sagatavotie paraugi analizēti ar gāzu hromatogrāfu (Clarus 580), kas aprīkots ar 
masselektīvo detektoru ar kvadrapolu tipa analizatoru (Clarus SQ 8 C). Detektora 
režīms - elektronu trieciena jonizācija (elektronu enerăija 70eV). Jonu avota 
temperatūra: +230°C; vadules temperatūra: +290°C; selektīvs jonu m/z režīms (SIM); 
uztveršanas laiks sākot no 3,5 min. (1,7 sek.); jonu pavairotājs: 2000 V. Par stacionāro 
fāzi lietota kapilārā Select PAH kolonna (15 m x 0,15 mm, sorbenta slānītis – 0,10 
µm). Kolonnas termostata sākuma temperatūra 105°C (iztur 2 min), tad paaugstināts 
līdz 180°C (30°C/min), tad līdz 250°C (3,5°C/min) un nobeidz pie 310°C 
(2,5°C/min). Analīzes laiks 48,5 min. Savienojumu kvalitatīvās un kvantitatīvās 
analīzes realizētas ar poliaromātiko ogĜūdeĦražu analītisko standartu, kas satur 16 
savienojumus acetonitrila šėīdumā. Savienojumu nosaukumi un ieregulētais jonu m/z 
pie kuriem tie tika noteikti ir sekojoši: Inžektora temperatūra: +280°C; ievade 
automātiska, analīzes tilpums 1,0 µl; šĜirces naftalīns (128), acenaftilēns (153), 
acenaftēns (152), fluorēns (166), fenantrēns (178), antracēns (178), fluorantēns (202), 
pirēns (202), benzo [a] antracēns (228), krizēns (228), benzo [b] fluorantēns (252), 
benzo [k/j] fluorantēns (252), benzo [a] pirēns (252), indeno [1,2,3-c,d] pirēns (276), 
dibenzo [a,h] antracēns (278), benzo [g,h,i] perilēns (276), un skalošana veikta ar 
hloroformu (Sigma Aldrich, ACS reagent) un heksānu. Nesējgāze: helijs (tīrība 5.0); 
bez plūsmas dalījuma ievades sistēmā (Splitless mode). Nesējgāzes plūsmas 
programmētais ātrums: 2,0 mL·min-1 (iztur 0,5 min), tad 1,0 mL·min-1.  
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2.3. Datu apstrāde un kartēšana 

 Iegūtie rezultāti apkopotie datu bāzē (Excel), kas satur informāciju par 
parauglaukumu Nr. un ėīmisko elementu koncentrāciju sūnu paraugā. Kartoshēmu 
sastādīšana veikta, izmantojot ArcView programmu. Datu statistiskā apstrāde veikta 
ar Excel programmatūru. 
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3. Smago metālu koncentrācija Pleurozium schreberi sūnā Latvij ā 

Latvijā piesārĦojuma telpiskās izplatības kartēšana, izmantojot sūnu, kā smago 
metālu sorbentu, notiek jau ceturto reizi. Līdz ar to ir iespējams izsekot ne tikai 
piesārĦojuma līmeĦa izmaiĦām, bet arī analizēt smago metālu izkliedes telpiskos 
aspektus. 

 
Kadmijs 

Kadmijs ir uzskatāms par vienu no ekoloăiski bīstamākajiem smago metālu 
pārstāvjiem. Kadmijs ir atrodams mazāk attīrītajās eĜĜās, dīzeĜdegvielā, to plaši 
izmanto kā piedevu metalurăijā, galvanotehnikā, pigmentu iegūšanā laku, emalju un 
keramikas ražošanā, kā stabilizatoru polimēros, akumulatoros un baterijās. Saskarsmē 
ar šīm vielām to nolietošanās procesā vai, tās sadedzinot, kadmijs nokĜūst gaisā un 
ūdenī, kā arī piesārĦo augsni. Arī minerālmēsli, īpaši fosfāti, mikrodaudzumos satur 
kadmiju. Cits atmosfēras piesārĦojuma avots ir degviela, kurai sadegot, tajā esošais 
kadmijs nokĜūst gaisā. 

Parasti kadmija koncentrācija augos autoceĜu tuvumos ir augsta. Uz augiem 
nonākušais kadmijs iekĜūst auga barības ėēdē, absorbējoties lapās. Kadmija iedarbība 
uz augiem ir atkarīga no tā iedarbības uz sakĦu sistēmu, jo kadmijs traucē dažu citu 
metālu uzsūkšanu.  

 

3.1.attēls. Cd koncentrācijas (mg/kg) Pleurozium schreberi sūnās. 

 

Relatīvi l īdzīgas (no minimālā 0,04 līdz vidējam 0,09 mg/kg) kadmija 
koncentrācijas Pleurozium schreberi sūnā Latvijā ir samērā plašā teritorijā (3.1. att.). 
Tomēr, salīdzinot ar citiem pētītajiem smagajiem metāliem, kadmija absolūtā 
koncentrācija sūnā ir salīdzinoši zema - 0,04 – 0,47 mg/kg (4.1. tabula). Eiropas 
kontekstā kadmija koncentrācija Latvijā lielākajā daĜā valsts teritorijas ir fona līmenī 
(Rühling et al., 1996). Ja 2000.gadā salīdzinoši augstas kadmija koncentrācijas bija 
konstatētas Olainē – 2,1 mg/kg, kā arī GrobiĦas, Ugāles, Alsungas, Cīravas, Tērvetes 
un Taurenes parauglaukumos (0,40 – 1,8 mg/kg), tad 2015.gada piesārĦojuma 
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kartēšanas kārtā paaugstināta kadmija koncentrācija (0,47 mg/kg) tika konstatēta tikai 
GrobiĦas parauglaukumā (2.pielikums). Salīdzinot ar 2005. gadu, 2015. gadā kadmija 
koncentrācija sūnā visā Latvijas teritorijā ir samazinājusies, uz ko norāda vidējās 
koncentrācijas, attiecīgi 0,27 pret 0,09 mg/kg.  

Kartē (3.1.att.) izdalās viena piesārĦojuma zona ar kadmiju, kura atrodas 
Latvijas rietumos un tās centrs ir Liepājas apkārtnē. Šeit paaugstināta kadmija 
koncentrācija tika konstatēta arī 2000. gada sūnu kartēšanas kārtā (Nikodemus et al., 
2004). Paaugstināto kadmija koncentrāciju sūnā šajā reăionā varētu saistīt ar Liepājas 
metalurăijas uzĦēmumu un citiem uzĦēmumiem un katlu mājām Liepājas pilsētā, kā 
arī pārrobežu piesārĦojuma pārnesi no rietumeiropas.   

Vidzemē (Cēsu apkārtne) augstāka kadmija koncentrācija sūnā ir teritorijā, 
kurā novērojams vairāk nokrišĦu, kā arī uz austrumiem no Daugavpils ir neliels 
koncentrāciju pieaugums (3.1.att.) Analizējot kadmija izplatības likumsakarības valstī 
kopumā, redzams, ka Vidzemē un Latgalē šī metāla koncentrācija, salīdzinot ar pārējo 
Latvijas teritoriju, ir Ĝoti zema (0,04 – 0,14 mg/kg). Kadmijs vairāk ir sūnā valsts 
rietumdaĜā un austrumu virzienā pakāpeniski samazinās. Tas liecina par pārrobežu 
piesārĦojuma ietekmi uz kadmija izsēšanos Latvijas teritorijā.  

Vēl kopumā analizējot kadmija koncentrācijas izmaiĦas visos parauglaukumos 
starp 2005. gadu un 2015. gadu secinām, ka vidēji Latvij ā par 62% ir samazinājies 
piesārĦojums ar kadmiju.  
 
Hroms 

Galvenais piesārĦojuma avots ar hromu pasaulē ir saistīts ar rūpniecība, it 
īpaši, dzelzs un tērauda rūpniecība. Arī akmeĦogĜu sadedzināšana var izraisīt 
paaugstinātu hroma slodzi ekosistēmām, ja tiek izmantotas nepilnīgas dūmgāzu 
filtr ēšanas tehnoloăijas.   

 

 
3.2.attēls. Cr koncentrācijas (mg/kg) Pleurozium schreberi sūnās. 

 
Sakarā ar rūpniecības zemo attīstības līmeni Latvijai nav raksturīgs 

paaugstināts hroma saturs Pleurozium schreberi sūnā. Visā Latvijas teritorijā hroma 
koncentrācija ir Eiropas valstu fona līmeni, kas ir mazāka par 2,0 mg/kg (Rühling et 
al., 1996) (3.2. att.). Liepājas apkārtnē sūnās ir nedaudz paaugstināts hroma saturs 
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(0,53 mg/kg), kas liecina galvenokārt par Liepājas metalurăijas uzĦēmuma darbību un 
ietekmi uz gaisa kvalitāti. Vēl nedaudz palielinātas, salīdzinot ar tuvāko apkārtni, Cr 
koncentrācijas ir Jelgavas, Rīgas un Daugavpils apkārtnē, tomēr esošo koncentrāciju 
palielināšanās sūnā ir nenozīmīga.  

Salīdzinot ar 2005.gadu, 2015.gadā iegūtie dati rāda, ka vidējās koncentrācijas 
ir samazinājušās aptuveni trīs reizes, respektīvi no 0,68 uz 0,22 mg/kg (4.1.tabula). 
Kopumā analizējot hroma koncentrācijas izmaiĦas visos parauglaukumos starp 2005. 
gadu un 2015. gadu secinām, ka vidēji Latvij ā par 73% ir samazinājies piesārĦojums 
ar hromu. 
 

 
Varš 

Vara koncentrācija sūnā ir saistīta ar cilvēka saimniecisko darbību un tā radīto 
piesārĦojumu. Augsta vara koncentrācija ir naftas produktos. Būtisks apkārtējās vides 
piesārĦojuma ar varu avots ir autotransports, kā arī metalurăija un fosilā kurināmā 
sadedzināšana.  

Līdzīgi kā citiem elementiem arī varam augstāka koncentrācija Pleurozium 
schreberi sūnā Latvijā (3.3. att.) ir Kurzemē. 

 

 
3.3.attēls. Cu koncentrācijas (mg/kg) Pleurozium schreberi sūnās. 

 
Analizējot telpisko vara izplatības struktūru sūnā Latvijā (3.3.att.), redzams, ka 

augstāku koncentrāciju satur Pleurozium schreberi sūna ap Liepāju un Skrundu. Ja 
vidējās vara koncentrācijas sūnās pa Latviju kopumā ir 4,85 mg/kg (4.1.tabula), tad 
Skrundas parauglaukumā ievāktās sūnas uzrāda 7,96 mg/kg (2.pielikums). Tas, 
domājams, ir saistīts ar Brocēnos esošo SIA Cemex darbību. Tāpat arī samērā augsts 
piesārĦojums konstatēts Ezeres KareĜu un Griezes parauglaukumos (5,26-6,07 
mg/kg). To līdzīgi kā iepriekšējā gadījuma var skaidrot ar cementa rūpnīcas darbību. 
Latvijas pierobežā atrodas Lietuvā esošā Naujoji Akmenes cementa rūpnīca. 
Salīdzinot ar 2005.gadu vara koncentrācijas esošajos trīs parauglaukumos, kad 
koncentrācijas bija 3,92 – 5,89 mg/kg, tad secinām, ka koncentrācija palikusi 
iepriekšējā līmenī vai arī pat nedaudz palielinājusies (KareĜu parauglaukumā). Esošais 
piesārĦojums ar Latvijā valdošajiem dienvidrietumu vējiem vara piesārĦojums 



 16

izplatās Rīgas virzienā. Vēl atsevišės piesārĦojuma izplatības areāls ar varu ir 
izveidojies ap Daugavpili un Rēzekni.   

Nedaudz paaugstinātās vara koncentrācijas ap Cēsīm varētu izskaidrot ar 
relatīvi lielo nokrišĦu daudzumu. Kā pierāda pētījumi, Cu un Pb, kas parasti aerosolos 
ir sīku dispersu daĜiĦu veidā, gaisa masas spēj transportēt lielos attālumos. 
Paaugstinātu vara koncentrāciju sūnās Vidzemē uzrādīja arī 1995. gada kartēšanas 
rezultāti (Nikodemus, Brūmelis, 1998), kas liecina par stabilu vara saturošu 
piesārĦojošo vielu depozīciju.  

2000. gada kartēšanas kārtā vairs nebija novērojama paaugstinātas vara 
koncentrācijas Olaines apkārtnē, un esošā tendence bija tāda, ka arī turpmākajās 
(2005.gads un 2015.gads) monitoringa kārtās vara koncentrācijas turpināja 
samazināties, un esošās koncentrācijas attiecīgi ir sekojošas: 5,60 mg/kg, 5,41 mg/kg 
un 4,45 mg/kg, un tas nozīmē, ka ir samazinājusies piesārĦojošo vielu izmete no 
Olaines farmaceitiskajām rūpnīcām. 

Salīdzinot ar sūnu monitoringa rezultātiem Eiropā (Rühling et al., 1996), vara 
koncentrācijas Latvijā kopumā atbilst Eiropas valstu fona līmenim (4,0 – 8,0 mg/kg), 
jo Latvijā vara koncentrācijas ir 2,11-10,95 mg/kg, bet vidējā koncentrācija ir 4,98 
mg/kg. Salīdzinot ar 2005.gadu, 2015.gadā vidēji Latvij ā piesārĦojums ar varu ir 
praktiski nemainīgā līmenī, jo samazinājies tikai par aptuveni vienu procentu. 
 
 
Dzelzs  

Atmosfērā dzelzs galvenokārt tiek emitēts no dzelzs un tērauda rūpnīcām un 
kalnrūpniecības uzĦēmumiem. Rūpniecība dzelzi apkārtējā vidē var emitēt kā 
putekĜus, kas radušies rūdu kausēšanas un slīpēšanas procesā. Lauksaimniecības 
reăionos daudz izplatītāks piesārĦojuma avots ir augsnes putekĜi. Dzelzs ir galvenais 
elements pamatiežos un augsnē un ir svarīga daĜa visos organismos.  

Dzelzs koncentrācija un teritoriālā izplatība Pleurozium schreberi sūnā Latvijā 
ir saistīta gan ar dabiskajiem, gan ar antropogēnajiem faktoriem. (3.4. att.). Salīdzinot 
dzelzs izplatības karti ar citu elementu izplatības kartēm, redzams, ka dzelzs 
paaugstinātās koncentrācijas zonas sakrīt ar antropogēnās izcelsmes elementu (Cr, V) 
paaugstinātas koncentrācijas zonām. 2000.gadā lielākās dzelzs koncentrācijas tika 
konstatētas Auces, GrobiĦas, Gardenes un Ventspils parauglaukumos (255 – 392 
mg/kg), salīdzinoši 2005.gadā jau nedaudz samazinājās (182 – 387 mg/kg), un 
2015.gadā koncentrācijas šajos parauglaukumos bija no 57-219 mg/kg (2. pielikums).    

Kopumā analizējot dzelzs piesārĦojuma izplatības areālu karti (3.4. att.), 
redzams, ka Kurzemē dzelzs sūnā ir vairāk, nekā citos Latvijas novados. Salīdzinot ar 
1995. gada kartēšanas rezultātiem, pilnībā Latvijā ir mainījušies dzelzs augstāko 
koncentrāciju izplatības areāli. Ja 1995. gadā augstākā koncentrācija bija Zemgalē, ko 
var saistīt ar augsnes putekĜiem, tad 2000. gadā, kā jau iepriekš tika atzīmēts – 
Kurzemē. Salīdzinot dzelzs koncentrācijas absolūtās vērtības, konstatēts, ka 2000. 
gadā absolūtās vērtības ir vairākas reizes zemākas. Absolūtās koncentrācijas maiĦu, 
kā arī izmaiĦas dzelzs izplatībā, iespējams var izskaidrot ar būtiskām izmaiĦām 
smago metālu noteikšanas metodikā. 1995. gadā paraugu sagatavošanai analīzēm tika 
izmantota sausā pārpelnošana un pēc tam paraugs apstrādāts ar koncentrētu HNO3 un 
HCl, bet sākot ar 2000. gadu paraugi tika mineralizēti bez pārpelnošanas ar 
koncentrētu HNO3. 
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3.4.attēls. Fe koncentrācijas (mg/kg) Pleurozium schreberi sūnās. 

 
 
Mainot metodiku, būtiski mainījušās dzelzs formas, kuras nosaka. Pirmajā 

gadījumā, iespējams noteica kopējo dzelzs daudzumu, tanī skaitā dzelzi, kas ietilpst 
augsnes daĜiĦu sastāvā. Otrajā gadījumā tikai to dzelzi, kas atrodas sūnu šūnās vai uz 
šūnu apvalka. Šinī gadījumā līdz ar to sūnu analīzes rezultāti uzrāda antropogēnās 
izcelsmes dzelzi.  

Atsevišėās vietās ir redzamas paaugstinātas (3.4.att.) dzelzs koncentrācijas, kā, 
piemēram, Staiceles parauglaukumā (271,15 mg/kg). Tā kā palielinātas dzelzs 
koncentrāias sūnās var radīt arī augsnes putekĜi, tad jāĦem vētrā arī tuvākā apkārtne, 
un šajā gadījumā netālu no staiceles parauglaukuma ir pavisam jauns izcirtums 
(kailcirte) ar atsegtu augsnes virskārtu.   

Kopumā 2015.gadā vidējās dzelzs koncentrācijas Pleurozium schreberi sūnās 
Latvijā ir 104,98 mg/kg, kas ir daudz zemāks nekā daudzās citās Eiropas valstīs 
(Rühling et al., 1996). Un, ja salīdzinām ar iepriekšējo kartēšanas kārtu, kas tika 
realizēta 2005.gadā, tad vidēji dzelzs koncentrācijas sūnās ir samazinājušās par 44%, 
jo vidējās koncentrācijas, piemēram, 2000.gadā bija 146,72 mg/kg, un 2005.gadā 
206,02 mg/kg, bet 2015.gadā jau 104,98 mg/kg (4.1.tabula). 
 
 
Niėelis 

NiėeĜa izplatība apkārtējā vidē ir saistīta ne tikai ar antropogēno ietekmi, bet 
arī ar dabiskiem procesiem. Niėelis piedalās pamatiežu dēdēšanas procesos, kā arī 
brīvā veidā tas sastopams dzelzs un mangāna minerālos. Galvenais antropogēnais 
emisijas avots ir naftas un akmeĦogĜu sadedzināšana, lokālā mērogā – tērauda 
rūpniecība un kausētavas. Nafta satur apmēram 30 – 70 mg/kg niėeĜa un saturs ir 
atkarīgs no tā pirmavota. Niėelis galvenokārt tiek izmantots tērauda sakausējumu 
ražošanā un citu metālu pārklāšanai. Niėelis ir būtisks tikai dažiem organismiem, bet 
augstās koncentrācijās var būt arī toksisks vairumam augu.  

NiėeĜa piesārĦojums Pleurozium schreberi sūnā Latvijā ir konstatēts nelielās 
lokālās vietās (3.5. att). Relatīvi augstāks niėeĜa saturs ir Griezes, Ezeres, KareĜu un 
Blakenfeldes parauglaukumos (0,75 – 1,27 mg/kg) (2.pielikums). Šeit niėeĜa saturu 
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Pleurozium schreberi sūnā ietekmē piesārĦojuma pārrobežu pārnese no Mažeikiai 
naftas pārstrādes rūpnīcas un Naujoji Akmenes cementa rūpnīcas. Arī Liepājas 
apkārtnē GrobiĦas parauglaukumā ir palielinātas Ni koncentrācijas (0,78 mg/kg), un 
šis piesārĦojums nāk no Liepājas pilsētas. Vidzemes augstienē paaugstinātās Ni 
koncentrācijas varētu izskaidrot ar piesārĦojuma izsēšanos no nokrišĦiem.  

 

 
3.5.attēls. Ni koncentrācijas (mg/kg) Pleurozium schreberi sūnās. 

 
Salīdzinot ar 1995. gadu, būtiski samazinājies niėeĜa saturs sūnā Rīgas TEC-2 

un Daugavpils apkārtnē. 1995. gadā niėeĜa koncentrācija sūnā šajās vietās bija 
augstāka par 4 mg/kg, bet 2005. gadā koncentrācijas bija 1,97-2,69 mg/kg, bet 
2015.gadā jau sasniedza 0,54-0,67mg/kg (2.pielikums). Tātad, kā redzams, tad niėeĜa 
koncentrācijas samazinājušās vairāk kā četras reizes, kaut arī Daugavpils apkārtnē 
(3.5. att.) uzrāda nedaudz paaugstinātas koncentrācijas, ja salīdzina ar tuvāko 
apkārtni. 

Kopumā lielākajā Latvijas teritorijas daĜā niėeĜa koncentrācija Pleurozium 
schreberi sūnā ir Eiropas valstu fona līmenī (Rühling et al., 1996) un svārstās robežās 
no 0,16 – 1,01 mg/kg.  

2015. gadā, salīdzinot ar 2005.gadu, Latvijā piesārĦojums ar niėeli ir 
samazinājies diezgan ievērojami un šis samazinājums sasniedz gandrīz 60%.  

 
 

Svins 
Svins ir Ĝoti toksisks elements. Tas tiek plaši izmantots tehnikā: tetraetilsvina 

ražošanā, celtniecībā, elektrotehnikā, kā arī citiem mērėiem. Līdz ar to, ka svins tiek 
plaši izmantots gan sadzīvē, gan tehnikā. Tā rezultātā lieli svina daudzumi nokĜūst 
apkārtējā vidē. Galvenais piesārĦojuma avots ir automobiĜu darbības rezultāts, kā arī 
svina ieguve. Liela daĜa no svina, kas ar izplūdes gāzēm nokĜūst atmosfērā, nosēžas uz 
augsnes un augiem autoceĜu tiešā tuvumā. Tādējādi autotransports mūsdienās ir 
uzskatāms par vienu no būtiskākajiem piesārĦojuma avotiem ar svinu. ĥemot vērā to, 
ka gaisa masas pārvietojas lielos attālumos, nav pārsteidzoši, ka pēdējā laikā pat no 
industriālajiem reăioniem vistālākajos apgabalos ir konstatētas pieaugošas svina 
koncentrācijas.  
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Kā rāda Ĝoti daudzi pētījumi, svins intensīvi uzkrājas augos, tanī skaitā kokos, 
kas aug tiešā autoceĜu tuvumā. Dabisko un cilvēka darbības izraisītu procesu rezultātā 
svins apkārtējā vidē atrodas nepārtrauktā migrācijas stāvoklī, pie tam mūsdienās svina 
migrācijas ciklu determinē tieši antropogēnie faktori. 

Faktori, kas var noteikt dabas vides piesārĦojumu vai cilvēku intoksikāciju ar 
svinu, ir stipri atšėirīgi. Par nozīmīgāko dabas piesārĦojuma avotu jāuzskata svina 
izkrišana no atmosfēras ar nokrišĦiem, tomēr var uzskatīt, ka šāda veida vides 
piesārĦojums nespēj būtiski ietekmēt sauszemes ekosistēmās noritošos procesus. 

Visaugstākās svina koncentrācijas Pleurozium schreberi sūnā ir konstatēta 
GrobiĦas parauglaukumā (7,44 mg/kg), kas bija tāpat kā 2000.gādā un 2005.gadā, kad 
arī visaugstākā svina koncentrācija bija konstatēta GrobiĦā, attiecīgi 37 un 49,97 
mg/kg (“Liepājas metalurgs”). Tomēr, kā redzams, tad esošās svina koncentrācijas 
GrobiĦā par šiem gadiem ir krietni samazinājušās. Salīdzinoši augstas koncentrācijas 
2005.gadā vēl bija sastopamas Kalvenē, Bernātos un Cīravā (6,30 – 8,01 mg/kg), tad 
šajos parauglaukumos 2015.gadā koncentrācijas samazinājās uz 0,91 – 1,80 mg/kg 
(2.pielikums). Vēl kartē (3.6.att.) uzrādās, ka palielinātas, salīdzinot ar tuvāko 
apkārtni, Pb koncentrācijas ir Kārsavas parauglaukumā ievāktajās sūnās (2,93 mg/kg), 
kas varētu būt izskaidrojams vai nu ar Krievijas pierobežu un intensīvo satiksmi, vai 
arī ar parauglaukuma neveiksmīgo izvēli (augstā purva kūdraugsne, liels koku 
blīvums). 

 

 
3.6.attēls. Pb koncentrācijas (mg/kg) Pleurozium schreberi sūnās. 

 
2015. gadā iegūtos reultātus, salīdzinot jau ar 1995. gadu, un ar 2005.gadu, 

kad bija 5,09 mg/kg, neparādās vairs augsta svina koncentrācija Rīgā un tās apkārtnē, 
jo TEC-2 parauglaukums uzrāda tikai 1,71 mg/kg (2.pielikums). To varētu skaidrot ar 
degvielas un autotransporta kvalitātes uzlabošanos.  

Pārējā Latvijas teritorijā konstatētā svina koncentrācija sūnā Pleurozium 
schreberi ir robežās no 0,33 – 1,20 mg/kg, kas atbilst Eiropas valstu 
nepiesārĦotākajiem reăioniem (Rühling et al., 1996). 
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Vanādijs 
 

Vanādijs atmosfērā galvenokārt tiek emitēts akmeĦogĜu un naftas 
dedzināšanas un metālu rafinēšanas procesa rezultātā. Atmosfērā lidojošie pelni var 
saturēt 27 – 1260 mg/kg un nafta ~ 110 – 150 mg/kg vanādija. Vanādijs cieši saistās 
augsnes daĜiĦās, tādēĜ tas nav viegli uzĦemams augiem.  

Latvijā piesārĦojumam ar vanādiju vairāk ir lokāls raksturs (3.7. att.), un ir 
izteikts rietumu austrumu gradients, kad virzienā no Kurzemes uz Vidzemi V 
koncentrācijas samazinās. PiesārĦojums galvenokārt saistās ar piesārĦojošo vielu 
izkrišanu no atmosfēras ap lokālajiem piesārĦojuma avotiem un piesārĦojuma 
pārrobežu pārnesi no Mažeiėiem. Augstākās vanādija koncentrācijas Pleurozium 
schreberi sūnā Latvijā ir konstatētas Ezeres, KareĜu un Griezes parauglaukumos 
Lietuvas pierobežā (1,17 – 2,10 mg/kg), kur to var saistīt ar Mažeikiai naftas 
pārstrādes rūpnīcas darbību. Tomēr, salīdzinot ar 2000.gadu un 2005.gadu, kad 
koncentrācijas šajos trijos parauglaukumos bija attiecīgi 13-23 mg/kg un 11,36-26,75 
mg/kg, 2015.gadā rezultāti ir ar krietni vien zemākām koncentrācijām un 
samazinājums ir līdz pat 12 reizēm. 2000. gadā paugstinātas vanādija koncentrācijas 
bija konstatētas arī Olaines un Daugavpils parauglaukumos (12 – 13 mg/kg), savukārt 
2005.gadā vanādija koncentrācijas samazinājās līdz 1,22-1,28 mg/kg, savukārt 
2015.gada monitoringa kārtā analizētās sūnas uzrāda tikai 0,41-0,50 mg/kg lielu 
koncentrāciju. Vanādija piesārĦojums labi parāda kurtuves, kuras izmanto 
dedzināšanā mazutu vai kādu citu krāsns kurināmo (piemēram, gāzi). Ja apskatām kā 
ir mainījušās vanādija koncentrācijas pie Rīgas esošā TEC-2 ietekmes zonā, tad 
novērojam, ka arī šeit ir samazinājušās vanādija koncentrācijas sūnās. Ja 2005.gadā 
koncentrāciju līmenis pie TEC-2 parauglaukumā sasniedza 5,94 mg/kg, tad 2015.gada 
dati uzrāda 0,55 mg/kg. Arī, izvērtējot visu Latvijas teritoriju kopumā, secinām, ka 
pēdējo desmit gadu laikā vidēji vanādija koncentrācijas ir samazinājušās par 67%.  

Kopumā Latvijas teritorijā Pleurozium schreberi sūnā konstatētās vanādija 
koncentrācijas ir robežās no 0,14 – 2,10 mg/kg, kas atbilst citu Eiropas valstu fona 
līmenim (Rühling et al., 1996).   

 

3.7.attēls. V koncentrācijas (mg/kg) Pleurozium schreberi sūnās. 
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Cinks 
 

Cinku atmosfērā pamatā emitē metalurăijas uzĦēmumi. Cinka teritoriālā 
izplatība ar augstu cinka saturu Latvijā ir visai neliela (3.8. att.). Galvenais 
piesārĦojuma avots Latvijā ir Liepājas metalurăijas uzĦēmums, līdz ar to, 
piesārĦotāka ir Latvijas rietumu un dienvidrietumu daĜa, kuru parauglaukumos 
koncentrācija ir no 41,21-49,60 mg/kg, kā arī GrobiĦa ar vislielāko piesārĦojumu 
Latvijā - 85,01 mg/kg. Ja kādreiz 2000.gadā un 2005.gadā salīdzinoši augsta cinka 
koncentrācija bija arī Brocēnos, attiecīgi 84,7 mg/kg un 45,9 mg/kg, tad 2015.gadā 
esošajā parauglaukumā šī koncentrācija samazinās līdz 29,60 mg/kg (2.pielikums), 
kas jau ir Latvijas vidējās koncentrācijas līmenī – 29,11 mg/kg (4.1. tabula). Līdzīgas 
piesārĦojuma samazināšanās tendences ir novērojamas arī jau pieminētajā GrobiĦas 
parauglaukumā, kur 2005.gadā bija pat 279,70 mg/kg, bet tagad 85,01 mg/kg.  Esošo 
piesārĦojumu kādreiz varēja saistīt ar AS “Brocēni” darbību, tomēr izskatās, ka tagad 
piesārĦojums, kas nāk no Brocēnu pilsētas un tajā esošā uzĦēmuma, ir samazinājies 
(2. pielikums). Arī ap Daugavpili ir novērojama izplatības zonas piesārĦojums ar Zn, 
tomēr tas šajā gadījumā ir gandrīz trīs reizes mazāks nekā GrobiĦas parauglaukumā, 
ka sir attiecīgi 85,01 mg/kg un 32,59 mg/kg (2.pielikums).  

Kopumā piesārĦojums ar cinku visu parauglaukumu sūnās vidēji ir 
samazinājies par 29%. Pārējā Latvijas teritorijā cinka koncentrācija Pleurozium 
schreberi sūnā ir robežās no 19 – 29 mg/kg, kas atbilst Eiropas valstu fona līmenim 
(Rühling et al., 1996).   

 

 
3.8.attēls. Zn koncentrācijas (mg/kg) Pleurozium schreberi sūnās. 
 
 
 

Apskatot kopumā visas piesārĦojuma kartes attēlus (3.1.-3.8. att.) redzam, ka 
lokālas piesārĦojuma zonas pēc sūnu kartēšanas rezultātiem Latvijā izdalās Liepājas 
(Zn, V, Pb, Fe, Cu, Cd, Cr), Mažeikiai (V, Ni), Rīgas (Cu, Cr), Daugavpils (Cu, Ni, 
Fe, Zn, Cr) Brocēnu (Fe, Zn, Ni, Cu), Ventspils (Fe, V) un Naujoji Akmenes (Cu, Fe, 
Ni) apkārtnē. Līdz ar to redzams, ka viskomplicētākais piesārĦojums ar smagajiem 
metāliem raksturīgs Liepājas apkārtnē, ko galvenokārt nosaka Liepājas metalurăijas 



 22

uzĦēmuma darbības rezultātā radusies emisija, kā arī citu Liepājas uzĦēmumu 
darbība. Būtiska nozīme ir arī pārrobežu piesārĦojuma pārnesei.  
 
 
Slāpeklis 
 

Sakarā ar ierobežotiem finanšu līdzekĜiem slāpekĜa dati iegūti, izanalizējot no 
40 parauglaukumiem ievāktās Pleurozium schreberi sūnas (4.pielikums). Eiropas 
mērogā slāpeklis ir 1,19-1,26%, kas bija fiksēts 2005.gadā, savukārt mūsu analizētie 
rezultēti ir tādi, ka vidējās N koncentrācijas ir 1,21%, kas atbilst Eiropas valstu fona 
līmenim. SlāpekĜa koncentrācijas, tāpat kā smagie metāli, ir stipri vien atkarīgs no 
nokrišĦu daudzuma, atkarīgs no lokālā klimata, no veăetācijas blīvuma. 

Lielākās N koncentrācijas konstatētas Liepājas puses parauglaukumos – 
GrobiĦa (1,55%); Rucavas 1,74%, Kalvenes 1,74%, kā arī Gārdenes parauglaukumā 
1,83%, Brocēni 1,59%. Nedaudz palielināta koncentrācija ir pie Daugavpils 1,54% 
(3.pielikums). Pārējā Latvijas teritorijā N koncentrācijas ir diezgan tuvu vai zem 
vidējās Latvijā esošās koncentrācijas, kas ir 1,21% (3.pielikums). 

Esošajos parauglaukumos novērots, ka tur, kur ir lielākas N koncentrācijas 
lielāki bija arī izaugušie koki, kas netieši norāda uz slāpekĜa palielinātš koncentrācijas 
sūnās rada lielāku ietekmi uz koku augšanu. 

 
 
Noturīgie fosfororganiskie savienojumi 
 

Noturīgie fosfororganiskie savienojumi (NOP) ir organiskas izcelsmes vielas, 
kurām ir toksisks raksturs, noturīgums vidē, bioakumulēšanās tendences, var būt ar 
tālu pārrobežu piesārĦojuma izplatības tendenci, kā arī var ietekmēt cilvēka un vides 
veselību. NOP palielinātās koncentrācijās var būt toksiski gan sauszemes, gan ūdeĦu 
ekosistēmās. Iepriekšējā monitoringa kārtā NOP piesārĦojuma kartēšanai 2010.gadā 
bija tikai kā pilotprojekts, kurā pirmo reizi piedalījās tikai sešas valstis (Francija, 
Norvēăija, Polija, Slovēnija, Spānija un Šveice). Galvenie NOP piesārĦojuma avoti ir 
antropogēnas izcelsmes, taču tā piesārĦojums var rasties arī no vides, kā, piemēram, 
no vulkāna un meža ugunsgrēkiem. Pamatā NOP ir antropogēnas izcelsmes un tā 
piesārĦojums nāk no alumīnija ražotnēm, no akmeĦogĜu pārstrādes, no kokapstrādes 
un fosīlā kurināmā (kurtuves, transports) izmantošanas. Esošais NOP piesārĦojums 
var būt atkarīgs no pētāmās vietas areāla rakstura un no klimatiskajiem apstākĜiem, 
ieskaitot temperatūru un nokrišĦus.  

Sakarā ar ierobežotiem finanšu līdzekĜiem un dārgajām NOP analīžu 
izmaksām, projektā analizēts tika vien 20 parauglaukumos ievāktās sūnas (4. 
pielikums). Mūsu pētījuma rezultāti rāda, ka vislielākās piesārĦojuma koncentrācijas 
uzrāda fenantrēns, fluorantēns un pirēns, kuru vidējās koncentrācijas ir attiecīgi 24,74 
µg/kg; 9,79 µg/kg un 6,61 µg/kg. Taču esošās vidējās koncentrācijas, salīdzinot ar 
citu valstu pētījumu rezultātiem (Gałuszka, 2007), ir krietni vien zemākas (līdz pat 4-
10 reizēm).   

Lielākās fenantrēna, fluorantēna un pirēna koncentrācijas sūnā konstatētas 
Ezernieku un Jersikas (Daugavpils ietekme) parauglaukumos, GrobiĦas un Kalvenes 
(Liepājas ietekme) parauglaukumos un Griezes (Mažeikiai ietekme) parauglaukumā. 
Kā redzams, tad visas lielākās vidējās koncentrācijas konstatētas pie tām pilsētām, kur 
ir kāds ievērojamāks piesārĦotājs, tomēr, salīdzinoši pie Rīgas, Jaunciema 
parauglaukumā fenantrēna, fluorantēna un pirēna koncentrācijas sūnā ir nedaudz zem 



 23

vidējā līmeĦa vai vidējā līmenī Latvijas mērogā, attiecīgi, 27,77 µg/kg, 8,11 µg/kg un 
8,50 µg/kg, un esošās koncentrācijas ir samērā līdzīgas arī pie Ventspils ievāktajās 
sūnās (4. pielikums).     

Ezernieku parauglaukumā, kas ir netālu no Daugavpils ziemeĜaustrumu 
virzienā un ir pa Latvijā dominējošā dienvidrietumu vēja virzienam, nedaudz 
palielinātas ir arī naftalīna, acenaftilēna un fluorēna koncentrācijas. Diezgan daudzi 
NOP palielinātās koncentrācijās ir Kalvenes parauglaukumā. Arī šajā gadījumā varam 
runāt par valdošajiem dienvidrietumu vējiem, jo esošais piesārĦojums nāk no Liepājas 
pilsētas. 

Kopumā jāsecinā, ka NOP koncentrācijas ir diezgan variablas, nepārsniedz 
citu valstu pētījumos esošos rezultātus, kā arī tas, ka ir autori, kas savos darbos secina, 
ka vēl ir daudz neskaidru jautājumu par koncentrāciju ietekmējošajiem blakus 
apstākĜiem (ăeoloăija, klimats, veăetācija).  
 
 
 

4. Smago metālu koncentrācijas sūnā retrospektīvā analīze 
 

Latvijā piesārĦojuma kartēšana, izmantojot sūnas, veikta jau 1990., 1995., 
2000., 2005. gadā, un nu jau arī 2015.gadā, un līdz ar to varam veikt to retrospektīvo 
datu salīdzināšanu. Salīdzinot absolūtās vērtības, tomēr jāĦem vērā tas, ka laika gaitā 
ir mainījusies ėīmisko elementu koncentrāciju noteikšanas metodika. Tāpēc absolūto 
koncentrāciju salīdzināšana, nedod viennozīmīgu atbildi tam, cik reizes palielinājusies 
vai samazinājusies smago metālu koncentrācijas sūnā.  

Iepriekšējā nodaĜā analizējam sūnu koncentrācijas izmaiĦas teritoriālā 
griezumā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Kopējās tendences smago metālu 
akumulācijā Pleurozium schreberi sūnā koncentrācijā teritoriālā griezumā ir tādas, ka 
joprojām saglabājās augstāka koncentrācija Latvijas rietumu daĜā, bet relatīvi zemāka 
metālu koncentrācija ir Latvijas austrumu daĜā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu 
pētījumiem, 2015. gadā būtiski ir samazinājies piesārĦojuma līmenis ap Rīgu, 
Liepāju, Brocēniem, Olaini, Daugavpili un Rēzekni. Apskatot atsevišėi katra 
elementa koncentrācijas izmaiĦas, varam secināt, ka dažiem metāliem teritoriālās 
izplatības likumsakarības ir saglabājušās laika gaitā, piemēram, cinkam, vanādijam un 
svinam. Tomēr dažiem metāliem šī teritoriālā izkliede ir stipri mainījusies.  

Analizējot atsevišėi katra elementa koncentrācijas izmaiĦas laika gaitā (4.1. 
tabula), redzams, ka visu smago metālu koncentrācija sūnās ir samazinājusies, kas, it 
īpaši, ievērojami ir noticis pēdējā 2015.gadā.  

Ja vānādija vidējā koncentrācija 1995. gadā bija 4,1 mg/kg un 2000. gadā - 2,5 
mg/kg, tad 2015.gadā tā sasniedza 0,46 mg/kg. Samazinājusies ir arī maksimālā un 
minimālā koncentrācija (4.1.tabula).  

Līdzīgu samazināšanos tendenci uzrāda arī visu pārējo metālu vidējās 
koncentrācijas: Cr, Ni, Cd, Pb, Zn, Cu un Fe (4.1. tabula). To pašu parāda arī šo visu 
analizēto metālu maksimālās un minimālās koncentrācijas, atšėirība vienīgi ir par cik 
procentiem ir šis samazinājums.  
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4.1. tabula 

Smago metālu vidējā, maksimālā un minimāla koncentrācija (mg/kg) Pleurozium 
schreberi sūnā Latvijā 

 
 V Cr Ni Cd Pb Zn Cu Fe 

1990. gads 

Vid. 3,6 1,5 1,4 0,27 11,7 44,2 6,26 502,55 

Max. 20,2 2,71 2,12 0,42 24,8 117,0 10,3 1021,90 

Min. 0,8 0,61 0,55 0,14 5,9 29,0 3,92 159,87 

1995. gads 

Vid. 4,1 1,2 1,4 0,2 7,2 31,7 4,0 378,70 

Max. 29,6 3,2 10,6 0,5 36,1 101,2 8,3 690,00 

Min. 1,4 0,7 0,5 0,1 3,0 19,1 2,7 205,00 

2000.gads 

Vid. 2,5 1,1 1,3 0,23 3,6 35,6 5,8 146,72 

Max. 23,0 3,3 5,5 2,1 37,0 189,0 17,0 392,00 

Min. 0,6 0,58 0,5 0,1 1,5 20,0 3,1 80,3 

2005.gads 

Vid. 2,00 0,68 1,18 0,27 4,39 43,56 4,98 206,02 

Max. 26,75 5,00 7,10 1,72 49,97 279,70 12,10 468,00 

Min. 0,48 0,41 0,63 0,14 2,24 26,10 3,28 88,00 

2015.gads 

Vid. 0,46 0,22 0,44 0,09 1,15 29,11 4,85 104,98 

Max. 2,10 0,64 1,30 0,47 7,44 85,01 10,95 391,51 

Min. 0,14 0,01 0,16 0,04 0,33 19,08 2,11 29,59 

 
Piemēram, svina koncentrācija 1990. gadā ~ 40 % no paraugiem bija ap 13 

mg/kg, tad salīdzinoši 1995. gadā jau ~ 45 % paraugu tā bija ap 10 mg/kg, bet 2000. 
gadā 53 % paraugu svina koncentrācija ir mazāka par 3,0 mg/kg, savukārt pēdējā 
2015. gadā jau tikai viens parauglaukums (GrobiĦā) bija ar lielāku nekā 3,0 mg/kg 
koncentrāciju, bet pārējos parauglaukumos bija krietni zemākas koncentrācijas. Pb 
koncentrācijas samazināšanos varētu saistīt ar uzlabotu emisijas kontroli ne tikai pie 
mums, bet arī visā Eiropā, kā arī ar svina saturošas degvielas izmantošanas 
samazināšanu.   
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Secinājumi 
 

1. Latvijā kopumā ėīmisko elementu koncentrācijas atbilst Eiropas nepiesārĦoto 

reăionu līmenim. 

2. Paaugstinātas koncentrācijas sūnās konstatētas ap Liepāju (Zn, V, Pb, Fe, Cu, 

Cd, Cr), Brocēniem (Fe, Zn, Ni, Cu), Rīgu (Cu, Cr), Daugavpili (Cu, Ni, Fe, 

Zn, Cr), Ventspili (Fe, V).  

3. Latvijas piesārĦojuma izplatību joprojām ietekmē pārrobežu piesārĦojuma 

pārnese no Eiropas, un no Lietuvas rūpniecības uzĦēmumiem – Mažeikiai 

apkārtnē Latvijā ir paaugstinātas V un Ni koncentrācijas un Naujoji Akmenes 

apkārtnē – Cu, Fe un Ni koncentrācijas, un dēĜ šīs pārrobežu piesārĦojumu 

pārneses un lielu rūpniecības objektu izvietojumam Kurzemē, Latvijas 

rietumdaĜā kopumā izsēžas vairāk piesārĦojošo vielu nekā Latvijas austrumu 

daĜā.  

4. Retrospektīvi analizējot smagos metālus secinām, ka, salīdzinot ar iepriekšējo 

monitoringa kārtu pētījumiem, 2015. gadā būtiski ir samazinājies 

piesārĦojuma līmenis ap Rīgu, Liepāju, Brocēniem, Olaini, Daugavpili un 

Rēzekni. 

5. Ievērojami ir samazinājies Ni piesārĦojums ap Rīgu, jo TEC-2 tika nomainīta 

kurināmā izejviela no mazuta uz gāzi, kā arī vairs nav tik lielas Pb 

koncentrācijas, kas ir dēĜ degvielas un autotransporta kvalitātes uzlabošanās. 

6. Pirmo reizi Latvijai piedaloties NOP piesārĦojuma kartēšanā secinām, ka to 

koncentrācijas ir krietni vien zemākas (4-10 reizes) nekā citu Eiropas valstu 

pētījumos iegūtie rezultāti. 

7. Smago metālu koncentrāciju izmaiĦas Latvijā galvenokārt ir izskaidrojamas ar 

ekonomiskajām izmaiĦām, un tas ir tāpēc, ka lielās ražotnes tika slēgtas vai nu 

vispār, vai arī tās ir samazinājušas savu ražošanas jaudu.  
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1. pielikums  
Sūnu monitoringa parauglaukumu raksturojums 

Nº Nosaukums x koord. y koord. Meža 
tips 

Kokaudz. 
formula 

Humusa 
tips 

Augsnes tips 

1. Olaine 56º49'06" 23º55'40" D  5E5B mor-
moder 

tipiskais 
podzols 

2. Eleja  56º24'54" 22º37'58" ŠĀ 5P5/E,B  moder pārejas purva 
kūdraugsne 

3. Blakenfelde 56º24'51" 23º38'21" D 7P3E moder tipiskais 
podzols 

4. Tērvete 56º29'18" 23º24'49" D 10P moder tipiskais 
podzols 

5. Jelgava  56º37'48" 23º36'23" M
Ā 

10P moder tipiskais 
podzols 

6. Gārdene 56º39'16" 23º10'31" L 10P moder tipiskais 
podzols 

7. GrobiĦa 56º33'35" 21º09'05" D 7P3E moder-
mull 

tipiskais 
podzols 

8. Cīrava 56º45'59" 21º17'19" M 10P mor  5cm tipiskais 
podzols 

9. Piebalgas 56º40'45" 24º25'55" L 10P mor 
moder 

tipiskais 
podzols 

10. Skaistkalne 56º24'09" 24º38'35" M 10P+E mor 
moder 

tipiskais 
podzols 

11. Stelpe 56º31'00" 24º30'12" M 10P mor tipiskais 
podzols 

12. Valle 56º31'58" 24º48'50" M 10P mor tipiskais 
podzols 

13. Zalve 56º19'27" 25º12'25" M 10P mor tipiskais 
podzols 

14. Daudzeva 56º29'21" 25º19'22" MK 10P/E moder kūdras 
glejaugsne 

15. Teiči 56º31'57" 26º32'47" M  10P  moder tipiskais 
podzols 

16. ViĜāni 56º33'25" 26º57'18" MK 10P moder kūdras gleja 
augsne 

17. Janapole 56º26'55" 27º23'28" L  10P mor 
moder 

tipiskais 
podzols 

18. Kārsava 56º48'45" 27º44'42" VK 5P5B  augstā purva 
kūdraugsne 

19. Zilupe 56º24'06" 28º05'11" L 10P+EB moder Velēnu 
podzolaugsne 

20. Šėaune 56º09'25" 27º57'40" D  10P+E moder tipiskais 
podzols 

21. Ezernieki 56º11'11" 27º40'35" M  10P mor / 
moder 

tipiskais 
podzols 

22. Aglona 56º08'40" 27º12'00" D  10P+E mor 
moder 

tipiskais 
podzols 

23. Krāslava 55º52'37" 27º11'30" M  10P moder tipiskais 
podzols 

24. Daugavpils 55º56'50" 26º36'00" L  10P/10E moder tipiskais 
podzols 

25. Ilūkste 55º56'04" 26º17'15" ŠĀ 5P5B mor podzolētā 
glejaugsne 

26. KjuĦči 56º31'16" 26º04'09" M  10P moder tipiskais 
podzols 

27. Līvāni 56º18'29" 26º11'24" M  10P moder tipiskais 
podzols 
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Nº Nosaukums x koord. y koord. Meža 
tips 

Kokaudz. 
formula 

Humusa 
tips 

Augsnes tips 

28. Jersika 56º13'41" 26º12'33" M  10P moder tipiskais 
podzols 

29. ElkšĦi 56º14'42" 25º34'12" D 10P+B 
/10E 

moder velēnu  
podzolaugsne 

30. Jēkabpils 56º28'59" 25º53'32" M  10P mor 
moder 

velēnu 
podzolaugsne 

31. Aiviekste 56º39'20" 25º56'48" L  10P moder tipiskais 
podzols 

32. PĜaviĦas 56º34'27" 25º35'00" L  10P+E 
/10E 

moder tipiskais 
podzols 

33. Jaunjelgava 56º40'40" 24º50'30" L 10P moder tipiskais 
podzols 

34. Gauja 57º08'29" 24º20'36" M  10P moder tipiskais 
podzols 

35. Tūja 57º29'12" 24º25'40" M  10P moder tipiskais 
podzols 

36. Svētciems 57º42'13" 24º27'28" L  10P/10E moder tipiskais 
podzols 

37. Ainaži 57º49'54" 24º20'48" M  10P moder tipiskais 
podzols 

38. Staicele 57º49'19" 24º45'39" ŠĀ 10P moder Velēnu 
podzolaugsne 

39. Mazsalaca 57º52'03" 25º00'16" L  10P+E 
/10E 

moder tipiskais 
podzols 

40. Rūjiena 57º48'42" 25º24'29" M  10P moder tipiskais 
podzols 

41. Daksti 57º45'18" 25º39'10" L  10P+E 
/10E 

moder tipiskais 
podzols 

42. Valka 57º47'32" 25º58'01" L  10P+E 
/10E 

moder tipiskais 
podzols 

43. Strenči 57º37'10" 25º45'05" M  10P moder tipiskais 
podzols 

44. Ulbroka 56º56'54" 24º18'28" M  10P moder tipiskais 
podzols 

45. Kangari 56º54'40" 24º45'48" L 5P5E+B 
/10E 

moder tipiskais 
podzols 

46. Zaube 56º59'30" 25º18'10" L 10P+E+B 
/ 10E 

moder tipiskais 
podzols 

47. MeĦăele 56º46'10" 25º18'35" SM 10P moder tipiski 
podzolētā 
glejotā 

48. Madona 56º49'04" 26º07'11" M  10P+E mor tipiskais 
podzols 

49. Lubāna 56º55'32" 26º46'20" M  10P moder tipiskais 
podzols 

50. Gaigalava 56º45'10" 27º06'00" M  10P moder tipiskais 
podzols 

51. Balvi  57º08'14" 27º05'52" M  10P mor tipiskais 
podzols 

52. Stalbe 57º26'25" 27º55'48" D 7P3B+E 
/10E 

moder tipiskais 
podzols 
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Nº Nosaukums x koord. y koord. Meža 

tips 
Kokaudz. 
formula 

Humusa 
tips 

Augsnes 
tips 

53. TEC -2 56º54'44" 24º17'36" M  10P moder tipiskais 
podzols 

54. Ikšėile 56º52'08" 24º28'46" M  10P mor tipiskais 
podzols 

55. Ėekava  56º48'26" 24º13'29" M  10P moder tipiskais 
podzols 

56. Mārupe 56º53'10" 23º56'51" M  10P moder tipiskais 
podzols 

57. Ložmetējkalns 56º51'50" 23º39'01" M  10P moder/mor tipiskais 
podzols 

58. Jaunėemeri 56º58'14" 23º33'04" M  10P moder tipiskais 
podzols 

59. Beberbeėi 56º57'21" 23º58'10" M  10P mor/moder tipiskais 
podzols 

60. Jaunciems 57º02'49" 24º11'11" M  10P moder tipiskais 
podzols 

61. Vangaži 57º06'40" 24º32'33" L  10P mor tipiskais 
podzols 

62. Sigulda 57º11'43" 24º51'41" L  10P+E+B moder tipiskais 
podzols 

63. Tukums  56º59'29" 23º08'55" L  10P+E mor tipiskais 
podzols 

64. Kaltene 57º26'56" 22º52'32" M  10P mor tipiskais 
podzols 

65. Vandzene  57º19'45" 22º53'32" M  10P moder tipiskais 
podzols 

66. Stende 57º09'05" 22º31'50" M  10P moder tipiskais 
podzols 

67. Valdemār-pils 57º23'34" 22º31'26" L  10P/10E moder/mor tipiskais 
podzols 

68. Vīdale 57º37'13" 22º32'21" SM  10P moder tipiski 
podzolētā 
glejotā 

69. Kolka 57º45'14" 22º34'40" M  10P/10P moder/mor  tipiskais 
podzols 

70. Mazirbe 57º38'40" 22º12'50" M  10P moder tipiskais 
podzols 

71. Ovīši 57º31'25" 21º42'50" S  10P moder-mor tipiskais 
podzols 

72. Ventspils 57º24'10" 21º40'21" M 10P mor tipiskais 
podzols 

73. Kuldīga 57º01'11" 22º00'18" L  10P/E moder/mor tipiskais 
podzols 

74. Alsunga 56º57'04" 21º33'30" M  10P/Oz moder/mor tipiskais 
podzols 

75. Zlēkas  57º08'04" 21º44'20" M  10P moder tipiskais 
podzols 

76. Ugāle 57º18'22" 21º58'57" S 10P mor tipiskais 
podzols 

77. Bebrupe 57º05'48" 22º48'28" SD 7P3E moder tipiski 
podzolētā 
glejotā 
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Nº Nosaukums x koord. y koord. Meža 

tips 
Kokaudz. 
formula 

Humusa 
tips 

Augsnes tips 

78. Amula 56º49'54" 22º30'00" ŠĀ 5P5E moder/ 
mull   

tipiski 
podzolētā 
glejotā 

79. Cēsis 57º19'44" 25º10'06" L  10P/10E moder tipiskais 
podzols 

80. Taurene 57º10'11" 25º41'45" L  10P+B 
/10E 

moder tipiskais 
podzols 

81. Matīši  57º39'52" 25º04'15" D  7P+3E 
/10E 

sfagnu 
kūdra 

velēnu 
podzolaugsne 

82. Valmiera 57º30'05" 25º23'50" MĀ 10P moder tipiski 
podzolētā 
glejotā 

83. Smiltene 57º25'05" 25º55'52" M  10P moder/ 
mor 

tipiskais 
podzols 

84. Gaujiena 57º29'40" 26º24'10" M  10P moder tipiskais 
podzols 

85. Ape 57º31'06" 26º45'20" M  10P moder/ 
mor 

tipiskais 
podzols 

86. Jaunanna 57º16'00" 27º04'16" M  10P Moder- 
mor 

tipiskais 
podzols 

87. Liepna 57º18'21" 27º34'40" D  7P3E/10E moder tipiskais 
podzols 

88. Gulbene 57º12'21" 26º38'37" L  10P/E moder tipiskais 
podzols 

89. Auce 56º25'50" 22º56'39" ŠK 6P4E/E zemā 
purva 
kūdra 

zemā purva 
trūdainā 
kūdraugsne 

90. Ezere 56º25'55" 22º26'16" D  9P1E mull  Velēnu 
podzolaugsne 

91. KareĜi 56º28'18" 22º19'00" D  6P4E/E moder tipiskais 
podzols 

92. Grieze 56º25'26" 22º13'42" D    6P2E2B moder Velēnu 
podzolaugsne 

93. VaiĦode 56º23'41" 21º54'40" D  10P+B/E mor velēnu 
podzolētā 
glejotā augsne 

94. Bārta 56º19'18" 21º18'50" M  10P moder tipiskais 
podzols 

95. Rucava 56º11'52" 21º07'53" M  10P moder/ 
mor 

tipiskais 
podzols 

96. Bernāti 56º22'48" 20º58'38" M  10P moder tipiskais 
podzols 

97. Kalvene 56º37'17" 21º42'53" D  5P B E moder tipiskais 
podzols 

98. Skrunda 57º38'19" 22º00'19" M  10P moder tipiskais 
podzols 

99. Renda 57º05'08" 22º16'20" L  10P/E moder tipiskais 
podzols 

100. Brocēni 56º39'39" 22º37'36" SM 10P+E moder tipiski 
podzolētā 
glejotā augsne 

101. Amata 57º13'20" 25º13'05" M  10P moder tipiskais 
podzols 

 
Piezīme: meža tips; S –sils, M – mētrājs, L – lāns, D – damaksnis, SM – slapjais mētrājs, MĀ – mētru 
ārenis, ŠĀ – šaurlapu ārenis, SD – slapjais damaksnis, MK – mētru kūdrenis, ŠK- šaurlapu kūdrenis 
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2. pielikums 
Smago metālu koncentrācijas (mg/kg) 

 
Nº Parauglaukums Fe Cu Zn Cr Ni Cd Pb V 
1. Olaine 50,56 4,45 36,67 0,19 0,55 0,08 1,42 0,50 
2. Eleja  157,12 4,30 25,06 0,22 0,24 0,06 1,11 0,50 
3. Blakenfelde 171,45 6,06 25,67 0,26 1,01 0,04 1,09 0,68 
4. Tērvete 97,91 5,66 26,65 0,23 0,29 0,06 0,71 0,40 
5. Jelgava  121,11 5,02 23,48 0,42 0,54 0,09 1,11 0,38 
6. Gārdene 57,15 6,31 26,68 0,18 0,34 0,07 0,54 0,31 
7. GrobiĦa 148,28 10,86 85,01 0,53 0,78 0,47 7,44 1,12 
8. Cīrava 157,19 3,57 22,77 0,13 0,43 0,12 0,91 0,67 
9. Piebalgas 57,08 5,02 29,86 0,16 0,30 0,07 0,96 0,28 
10. Skaistkalne 131,33 4,27 22,97 0,26 0,52 0,06 1,14 0,47 
11. Stelpe 81,22 5,09 20,38 0,27 0,25 0,06 1,10 0,26 
12. Valle 228,64 3,63 24,43 0,19 0,20 0,06 1,06 0,49 
13. Zalve 35,08 4,60 24,62 0,20 0,26 0,09 0,66 0,18 
14. Daudzeva 82,45 4,21 21,37 0,12 0,25 0,07 0,51 0,15 
15. Teiči 73,58 5,92 29,49 0,24 0,46 0,08 1,02 0,27 
16. ViĜāni 66,89 7,27 35,20 0,34 0,31 0,06 1,16 0,33 
17. Janapole 88,60 4,54 29,17 0,29 0,55 0,07 1,08 0,44 
18. Kārsava 126,85 6,33 27,78 0,24 0,29 0,06 2,93 0,38 
19. Zilupe 47,47 4,16 19,63 0,18 0,28 0,05 0,93 0,47 
20. Šėaune 108,91 4,22 28,90 0,16 0,70 0,08 1,23 0,29 
21. Ezernieki 72,85 3,94 34,48 0,56 0,53 0,07 1,51 0,56 
22. Aglona 65,56 5,47 29,25 0,16 0,61 0,10 0,69 0,22 
23. Krāslava 177,63 5,80 31,93 0,37 0,52 0,10 1,01 0,53 
24. Daugavpils 150,03 6,23 32,59 0,42 0,67 0,08 0,77 0,41 
25. Ilūkste 52,77 5,76 35,22 0,31 0,82 0,05 0,82 0,61 
26. KjuĦči 30,68 5,76 29,07 0,22 0,54 0,08 1,13 0,35 
27. Līvāni 92,13 2,58 22,84 0,31 0,47 0,07 1,24 0,53 
28. Jersika 55,39 5,46 23,98 0,22 0,24 0,06 0,71 0,47 
29. ElkšĦi 177,72 3,70 26,41 0,33 0,36 0,06 1,66 0,62 
30. Jēkabpils 108,18 6,08 29,57 0,25 0,43 0,12 1,12 0,35 
31. Aiviekste 24,59 5,75 31,87 0,32 0,48 0,05 1,00 0,52 
32. PĜaviĦas 78,62 3,63 29,43 0,25 0,43 0,07 1,20 0,38 
33. Jaunjelgava 43,74 4,86 21,85 0,23 0,46 0,06 0,89 0,24 
34. Gauja 78,23 6,87 27,39 0,25 0,53 0,14 0,90 0,22 
35. Tūja 78,74 5,56 28,44 0,17 0,33 0,13 1,12 0,24 
36. Svētciems 54,07 5,05 25,53 0,14 0,35 0,14 0,52 0,14 
37. Ainaži 147,71 5,08 33,10 0,22 0,79 0,09 0,92 0,39 
38. Staicele 271,15 3,35 37,87 0,33 0,33 0,09 2,26 0,87 
39. Mazsalaca 55,57 5,09 31,94 0,14 0,51 0,11 1,05 0,25 
40. Rūjiena 81,23 2,12 28,89 0,14 0,29 0,04 0,61 0,28 
41. Daksti 184,76 4,96 24,75 0,42 0,37 0,06 1,26 0,61 
42. Valka 75,71 4,03 27,44 0,15 0,35 0,07 0,94 0,33 
43. Strenči 68,05 3,45 27,37 0,14 0,33 0,09 0,94 0,35 
44. Ulbroka 115,97 7,03 23,91 0,18 0,57 0,08 0,89 0,33 
45. Kangari 129,87 4,31 23,04 0,16 0,16 0,12 0,93 0,30 
46. Zaube 68,13 4,37 38,47 0,21 0,37 0,08 2,02 0,48 
47. MeĦăele 37,23 4,82 26,76 0,13 0,37 0,06 1,16 0,19 
48. Madona 79,90 3,25 27,19 0,21 0,35 0,09 1,29 0,32 
49. Lubāna 71,34 2,93 19,08 0,10 0,31 0,07 1,23 0,35 
50. Gaigalava 137,28 4,73 26,90 0,19 0,59 0,08 0,90 0,39 
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Nº Parauglaukums Fe Cu Zn Cr Ni Cd Pb V 
51. Balvi  104,15 2,24 24,41 0,14 0,34 0,08 0,80 0,36 
52. Stalbe 83,21 4,63 28,19 0,14 0,19 0,18 0,78 0,20 
53. TEC -2 200,38 5,19 28,08 0,28 0,54 0,13 1,71 0,55 
54. Ikšėile 90,09 7,10 28,22 0,22 0,37 0,11 1,04 0,34 
55. Ėekava  85,76 4,60 21,90 0,16 0,31 0,14 0,63 0,20 
56. Mārupe 93,97 7,62 27,05 0,32 0,41 0,14 0,59 0,47 
57. Ložmetējkalns 134,13 6,97 30,13 0,20 0,31 0,08 0,80 0,54 
58. Jaunėemeri 138,06 6,55 28,14 0,15 0,28 0,06 0,76 0,41 
59. Beberbeėi 103,00 10,95 29,90 0,38 0,44 0,13 0,74 0,43 
60. Jaunciems 175,01 10,31 35,44 0,43 0,72 0,13 1,08 0,37 
61. Vangaži 188,62 4,40 28,16 0,21 0,35 0,08 0,87 0,41 
62. Sigulda 46,51 5,85 32,62 0,14 0,28 0,07 2,26 0,23 
63. Tukums  117,80 3,23 30,15 0,12 0,57 0,13 0,72 0,48 
64. Kaltene 98,26 3,74 23,85 0,04 0,25 0,10 0,78 0,40 
65. Vandzene  52,15 3,63 24,78 0,05 0,33 0,12 0,83 0,44 
66. Stende 42,66 3,17 34,56 0,06 0,25 0,05 1,44 0,41 
67. Valdemār-pils 71,57 2,92 23,86 0,10 0,46 0,11 0,89 0,52 
68. Vīdale 62,27 3,06 33,00 0,05 0,35 0,10 0,84 0,51 
69. Kolka 74,15 2,11 23,55 0,04 0,37 0,07 0,78 0,48 
70. Mazirbe 43,49 2,13 24,28 0,01 0,51 0,09 0,53 0,26 
71. Ovīši 79,92 3,37 25,83 0,15 0,31 0,11 0,83 0,39 
72. Ventspils 219,38 3,39 29,32 0,20 0,55 0,12 1,06 1,03 
73. Kuldīga 216,18 3,92 29,30 0,25 0,45 0,14 1,63 0,74 
74. Alsunga 74,93 3,24 31,11 0,11 0,34 0,11 1,74 0,42 
75. Zlēkas  100,65 3,00 28,56 0,06 0,29 0,08 1,23 0,47 
76. Ugāle 118,27 2,85 30,28 0,08 0,44 0,19 1,12 0,61 
77. Bebrupe 82,47 4,62 30,44 0,14 0,27 0,09 0,80 0,51 
78. Amula 99,35 2,76 29,70 0,13 1,30 0,14 0,98 0,60 
79. Cēsis 81,26 3,41 27,67 0,18 0,41 0,08 0,89 0,36 
80. Taurene 59,99 3,03 27,37 0,23 0,50 0,05 1,63 0,38 
81. Matīši  67,53 3,05 22,14 0,19 0,71 0,04 0,81 0,18 
82. Valmiera 84,00 3,58 28,80 0,13 0,43 0,07 1,01 0,32 
83. Smiltene 171,43 4,55 26,17 0,19 0,37 0,08 1,36 0,48 
84. Gaujiena 79,88 3,85 19,46 0,09 0,18 0,04 0,95 0,24 
85. Ape 74,36 3,17 26,45 0,10 0,34 0,06 1,28 0,28 
86. Jaunanna 91,28 3,75 22,23 0,19 0,30 0,07 1,25 0,44 
87. Liepna 90,52 2,26 28,82 0,11 0,29 0,08 0,95 0,30 
88. Gulbene 50,27 3,49 21,99 0,07 0,16 0,04 0,33 0,18 
89. Auce 191,60 6,01 28,39 0,28 0,37 0,16 1,59 0,57 
90. Ezere 104,39 5,26 33,19 0,26 0,75 0,17 1,24 1,17 
91. KareĜi 122,41 5,97 28,80 0,36 0,97 0,04 0,79 1,30 
92. Grieze 106,40 6,07 30,16 0,64 1,27 0,10 0,53 2,10 
93. VaiĦode 128,92 7,05 35,88 0,41 0,68 0,09 1,03 0,81 
94. Bārta 391,51 6,39 41,81 0,43 0,45 0,12 2,61 1,07 
95. Rucava 134,58 6,28 35,04 0,35 0,26 0,18 1,09 0,55 
96. Bernāti 88,69 6,88 49,60 0,22 0,36 0,19 1,35 0,41 
97. Kalvene 40,78 9,60 41,21 0,23 0,51 0,18 1,80 0,46 
98. Skrunda 68,29 7,96 35,94 0,22 0,44 0,15 0,91 0,38 
99. Renda 148,28 2,82 26,75 0,12 0,27 0,07 1,31 0,66 
100. Brocēni 215,46 5,38 29,60 0,33 0,43 0,09 1,22 0,63 
101. Amata 60,88 4,49 35,39 0,22 0,39 0,08 1,35 0,41 
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3. pielikums 

SlāpekĜa koncentrācijas (%) 
 
 

 

Nº Parauglaukums N (%) 
4. Tērvete 1,37 
5. Jelgava  1,32 
6. Gārdene 1,83 
7. GrobiĦa 1,55 
8. Cīrava 1,32 
9. Piebalgas 1,18 
10. Skaistkalne 1,39 
16. ViĜāni 1,35 
19. Zilupe 1,02 
21. Ezernieki 1,50 
22. Aglona 0,97 
24. Daugavpils 1,54 
25. Ilūkste 1,50 
28. Jersika 1,01 
29. ElkšĦi 1,51 
34. Gauja 1,02 
36. Svētciems 0,94 
40. Rūjiena 0,77 
47. MeĦăele 1,17 
48. Madona 0,98 
50. Gaigalava 0,91 
51. Balvi 0,75 
53. TEC -2 1,07 
56. Mārupe 0,98 
60. Jaunciems 1,12 
63. Tukums 0,95 
66. Stende 0,96 
69. Kolka 0,83 
72. Ventspils 1,00 
75. Zlēkas 0,99 
84. Gaujiena 0,94 
87. Liepna 0,98 
88. Gulbene 1,15 
89. Auce 1,53 
92. Grieze 1,31 
93. VaiĦode 1,54 
95. Rucava 1,74 
97. Kalvene 1,74 
100. Brocēni 1,59 
101. Amata 0,96 
   
 Vidējais 1,21 
 Maksimālais 1,83 
 Minimālais 0,75 



4. pielikums 
NOP koncentrācijas (µg/kg) 
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6. Gārdene 3,07 6,97 1,00 2,56 20,62 0,08 8,83 8,15 1,52 2,34 2,15 3,93 2,52 6,49 1,68 2,88 
7. GrobiĦa 1,53 6,38 1,37 3,65 25,40 0,98 16,07 14,05 1,97 2,33 3,32 4,84 4,06 11,68 1,76 5,17 
9. Piebalgas 3,22 9,98 0,86 3,46 16,35 1,82 8,55 8,76 1,44 2,25 1,85 3,17 2,81 4,08 1,21 2,72 
10. Skaistkalne 1,29 2,88 1,29 3,23 20,12 0,00 7,73 7,73 1,34 2,12 1,82 4,77 2,94 5,27 1,67 3,81 
21. Ezernieki 14,25 15,12 0,95 6,67 31,41 0,25 13,62 13,00 1,21 1,74 2,18 10,26 2,59 6,59 14,96 2,61 
28. Jersika 2,43 12,62 1,57 3,75 30,52 0,37 9,75 9,36 1,47 1,90 2,56 2,13 2,65 5,94 1,49 3,86 
29. ElkšĦi 0,91 2,44 1,03 1,48 17,51 0,00 7,48 7,26 1,37 2,14 2,52 4,23 2,29 6,63 1,62 3,56 
40. Rūjiena 3,15 3,85 0,96 3,46 23,29 0,00 6,86 7,08 2,55 3,61 2,37 2,95 3,76 6,55 4,87 3,16 
47. MeĦăele 3,64 6,08 0,62 5,28 22,32 5,08 8,68 9,58 1,56 2,20 1,50 4,77 2,57 5,40 4,04 2,78 
48. Madona 3,42 2,27 0,86 6,44 25,10 0,24 7,59 8,42 1,89 3,28 2,66 3,62 3,21 4,77 3,72 2,07 
50. Gaigalava 1,76 8,18 0,60 2,69 16,62 1,82 7,28 7,35 1,49 2,67 1,91 2,18 2,87 4,88 3,03 2,80 
60. Jaunciems 1,67 11,41 1,24 4,60 27,77 0,05 8,11 8,50 1,61 2,66 2,09 6,27 2,16 5,37 1,36 3,20 
66. Stende 1,03 3,28 2,07 2,36 19,11 0,41 11,07 10,75 2,74 3,46 3,92 3,49 3,44 6,90 0,00 5,32 
72. Ventspils 4,78 6,67 1,53 3,26 25,49 0,85 9,57 10,07 1,21 2,21 2,38 2,99 2,84 9,06 1,43 3,06 
87. Liepna 4,71 17,28 2,92 5,42 24,77 0,47 9,60 8,20 1,10 2,10 1,64 4,00 2,74 6,91 2,02 4,26 
92. Grieze 5,73 12,30 2,65 5,07 29,23 1,74 11,37 11,27 1,38 3,00 2,04 4,76 3,10 6,49 2,24 3,51 
95. Rucava 3,69 3,87 0,43 2,35 20,09 0,35 4,62 4,75 0,81 1,31 0,58 0,24 1,46 1,87 0,77 2,10 
97. Kalvene 13,17 26,16 5,44 9,75 60,12 1,16 21,04 21,43 1,05 2,36 2,21 17,94 3,90 12,90 21,07 6,03 
100. Brocēni 2,90 5,89 0,85 2,82 13,92 0,32 8,01 7,91 1,66 2,62 2,06 4,46 3,52 4,51 1,57 3,38 
101. Amata 1,91 8,25 1,87 2,92 25,02 0,00 9,99 8,64 1,36 1,64 2,86 2,00 2,91 5,82 1,85 3,97 
                  
 Vid. 3,91 8,59 1,51 4,06 24,74 0,80 9,79 9,61 1,54 2,40 2,23 4,65 2,92 6,40 3,62 3,51 

 Max. 14,25 26,16 5,44 9,75 60,12 5,08 21,04 21,43 2,74 3,61 3,92 17,94 4,06 12,90 21,07 6,03 

 Min. 0,91 2,27 0,43 1,48 13,92 0,00 4,62 4,75 0,81 1,31 0,58 0,24 1,46 1,87 0,00 2,07 
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